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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Plano Anual de Atividades apresenta um quadro de ação educativa que assenta nos princípios orientadores 

estabelecidos no Projeto Educativo e no Projeto Curricular de Escola, traçando os objetivos, as formas de organização e 

a programação das atividades a desenvolver, ao longo de todo o ano letivo, ao mesmo tempo que identifica os recursos 

para os executar. 
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2. OBJETIVOS  
Um plano de atividades é um instrumento que expressa globalmente as intenções da escola na realização de 

um conjunto de ações que motivem toda a comunidade educativa para a concretização de um projeto 

comum.  

Tendo em conta os princípios educativos:  

A. Melhoria do Processo Ensino Aprendizagem e Qualidade do Sucesso 

 O Agrupamento de Escolas presta um serviço público, no qual o acesso à escola expressa-se pela 

não discriminação e pela obrigação de garantir igual acesso à educação a todas as crianças e jovens. 

Relativamente ao sucesso educativo, de todos e de cada um dos alunos, é um objetivo incontornável 

deste Agrupamento e concretiza-se pela qualidade das políticas educativas e do currículo 

desenvolvido em que se insere, quando necessário, a oferta de vias educativas e formativas 

alternativas. 

B. Reforço do Desenvolvimento pessoal e social dos alunos (Saber Estar e relacionar-se com os Outros)  

A escola, independentemente da via de formação que os alunos prossigam, tem por missão formar 

cidadãos autónomos, responsáveis, solidários e dotados de espírito crítico e criativo. A educação na 

e para a cidadania, valorizando a compreensão do outro no respeito pelos valores do pluralismo e 

compreensão mútua, é um objetivo da escola pelo que entendemos como fundamental dar maior 

intencionalidade aos domínios de educação para a cidadania e do desenvolvimento sustentável.  

C. Fomento da participação na relação Escola/Família/Comunidade. 

Para tornar os estabelecimentos de educação e ensino mais próximos das famílias e da comunidade 

em que se inserem, dando visibilidade ao trabalho aí desenvolvido, torna-se necessário melhorar os 

canais de comunicação e, definir processos de divulgação das atividades constantes no Plano Anual 

de Atividades. O conhecimento da realidade envolvente por parte dos docentes e não docentes é, 

também, prioritário para o estreitar de parcerias com outras instituições locais que possam 

colaborar com os estabelecimentos. 

 

 
 

3. PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

3.1. Contextualização 

O Plano Anual de Atividades assume-se como um “documento de planeamento, que define, em função 

do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que 

procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução”. É um documento flexível, podendo 

verificar-se a necessidade da sua reformulação ao longo do ano letivo, permitindo a integração de 
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iniciativas que surjam e que sejam consideradas pertinentes, desde que obtenham parece favorável em 

Conselho Pedagógico e aprovadas em Conselho Geral devidamente planificadas pelos seus proponentes.  

Princípios Educativos valorizados:  

• Criatividade, inovação e ousadia; 

• Versatilidade e capacidade de adaptação; 

• Fomento do sucesso escolar; 

• Valorização do mérito e do esforço; 

• Inclusão; 

• Respeito pelas regras, procedimentos e pessoas; 

• Proximidade e afetividade. 

 
 
3.2. Calendário Escolar 
 
Períodos Letivos Início Termo 

1.º 16 de setembro 16 de dezembro 

2.º 3 de janeiro 31 de março 

3.º 17 de abril 
7 de junho (9.º;11.º;12.º) /14 de junho(5.º,6.º,7.º,8.º,10.º) 
Pré-escolar e 1.ºciclo – 30 de junho 

 

Interrupções letivas Início Termo 

1.º 19 de dezembro 2 de janeiro 

2.º 20 de janeiro 22 de janeiro 

3.º 3 de abril 14 de abril 

 
3.3. Cronograma 
 

Descrição 
09 
. 

22 

10 
. 

22 

11 
. 

22 

12 
. 

22 

01 
. 

23 

02 
. 

23 

03 
. 

23 

04 
. 

23 

05 
. 

23 

06 
. 

23 

07 
. 

23 

08 
. 

23 

Conselho Pedagógico 
 

14 13 17 15 12 9 9 27 10    

Departamentos Curriculares  8 19 23 -- -- 16 16 --- 17    

Conselho de Diretores de turma 7 19 -- 7 -- 15 22 -- 24    

Conselhos de turma  
12 
13 

  
19 
20 
21 

   
3 
4 
5 

    

Conselho de Delegados   2    1  17    

Conselho de Representantes de Encarregados de 
Educação 

  2    1  17    

 
 
Observação: as datas assinaladas podem sofrer alterações.  
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Os docentes da educação pré-escolar fazem o atendimento na primeira terça-feira de todos os meses das 
15:30 às 16:30. 
 
Os docentes do 1.ºciclo seguem o seguinte horário de atendimento. 
 

Temp
os 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:30
14:00 

Edite Andrade 
Margarida 
Maduro 

Carla 
Camarinho 
Amélia Rainho 

Lurdes Magueta 
Adelaide Jesus 
Carla Camarinho 
 Edite Andrade 

 Margarida Maduro 
Amélia Rainho 
Adelaide Jesus 
Lurdes Magueta 

14:30
15:30 

Ana Martins     

16:00
17:00 

 Dalila 
Salvador 

Dalila Salvador   

 
 
 
 

Horário de atendimento dos diretores de turma do 2.ºciclo, 3.º ciclo e ensino secundário aos encarregados 

de educação: 

 
 

Tempos Segunda Sala Terça Sala Quarta Sala Quinta Sala Sexta Sala 

08:30 – 09:20 Nicola 
9.ºA 

 João 
5.ºA 

 Guida 
6.ºB 

 Cristina 
G. 

8.ºC 

 M.ªJosé 
7.ºC 

 

09:25 – 10:15 Teresa 
5.ºA 

 Ana D. 
12.ºA 

       

10:30 – 11:20 Marileny 
5.ºC 

   Teresa 
11.ºB 

 Nuno 
10.ºB 

   

11:30– 12:20 Adélia 
7.ºA 

 Fátima 
Gil 

9.ºB 

       

12:25 – 13:15   Ana Q. 
9.ºD 

   Isabel R. 
11.ºA 

   

13:20 – 14:10 Luís 
6.ºA 

 Eva 
10.ºA 

       

14:20 – 15:10 MariaVítor 
9.ºC 

 Liliana 
8.ºB 

       

15:20 – 16:10 Dina 
8.ºA 

 Justina 
7.ºB 

       

16:20 – 17:10 Sílvia 
6.ºC 
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4. ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

4.1. Contextualização 

 
As áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes e 

são centrais no perfil dos alunos. Pressupõe-se que as atividades a desenvolver contribuam para o desenvolvimento das referidas competências, numa 

perspetiva de formação integral do aluno e de articulação com o currículo. 

 

4.2. Atividades  
 

 

1º Período   

Data  Nome da Atividade  Destinatários  Objetivos   Descrição da atividade  Recursos  
Organização  

(Dep. Responsáveis/ 
Professores)  

Realizada  
(S/N)  Relatório(S/N)  

Continuidade  
(S/N)  

out  
   

10-14  
   

   
Semana da 

alimentação  

Alunos   
Pré-Escolar  

 1.º CEB  

- Sensibilizar as crianças para a 
importância de uma 
alimentação saudável e 
equilibrada.   
-Reconhecer que a 
sobrevivência e o bem-estar 
humanos dependem de hábitos 
individuais e de uma 
alimentação equilibrada.  
-Promover a educação para a 
saúde, sensibilizando para o 
“saber comer para melhor 
viver”  

Atividades sugeridas pelo Projeto 
PES.   
Realização de trabalhos/atividades 
de acordo com o tema 
Comemoração do Dia Internacional 
da Alimentação.  
   

- Histórias, poemas e 
canções;  
- Material diverso no 
âmbito das artes 
visuais;  
   

Pré-escolar   
1.º ciclo  

 S   S     

   
nov.  
7-11  

   

Semana do  
S. Martinho  

Alunos  

- Vivenciar tradições;  
- Promover a interação entre 
Jardim de Infância e 1º CEB   
   

Atividades em articulação:   
Dramatização “lenda de São 
Martinho;  
 Expressão plástica:   
Elaboração de cartuchos c/material 

- Histórias, poemas   
PC;  
- Material reciclável;  
- Material diverso no 
âmbito das artes 

Pré-escolar   
1º ciclo  S    S     
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desperdício;  
Expressão musical:   
 Canções alusivas ao tema.  

visuais;  
   

9 
“A Terra 
treme”  

Todos os 
alunos   

- Alertar e sensibilizar a 
população sobre como agir 
antes, durante e depois da 
ocorrência de um sismo.  

Os alunos praticam os três gestos 
que podem salvar vidas: baixar, 
proteger e aguardar.  Sala de aula   

Autoridade Nacional 
de Emergência e 

Proteção Civil  
Professores da 

escola  

S   

 
20 

 
 
 

 
Direitos da 

Criança 

 
Alunos 
abrangidos 
pelo DL 
54/2018 com 
Adaptações 
Curriculares 
Significativas  

 
- Esclarecer os alunos 
relativamente aos Direitos da 
Criança; 
- Sensibilizar a comunidade para 
a necessidade de garantir os 
direitos das crianças; 
- Sensibilizar a comunidade para 
a edificação de uma escola 
inclusiva; 
- Explorar recursos disponíveis 
na internet (vídeo e panfleto); 
- Desenvolver competências de 
leitura e escrita;  
- Usar as ferramentas  
digitais na realização do 
trabalho proposto; 
- Estimular a criatividade; 
- Desenvolver a motricidade fina 
através da realização de 
trabalhos de expressão plástica; 
- Reforçar a autoestima, 
expondo os trabalhos na 
biblioteca escolar. 

 
Partindo do visionamento e 
exploração de um vídeo e da leitura 
de um folheto sobre os Direitos das 
Crianças, elaborar “cartazes”, em 
formato de t-shirt, com o registo dos 
mesmos, para pendurar num 
estendal, a expor na biblioteca 
escolar. 

 
Computadores, 
internet, folhetos e 
imagens impressos, 
papel para decorar, 
lápis de cor, 
marcadores, cola, 
tesouras, fio, molas. 

 
Professoras: 
Daniela Neves  
Elena Nunes 

S S  

dez  
  

12-16  
Natal  

Alunos e 
comunidade 
educativa  

- Promover o espírito de união 
característico desta quadra;  
- Desenvolver o espírito 
solidário.  
- Vivenciar tradições desta 
época festiva;  
- Conhecer a simbologia e o 

Decoração dos espaços;  
 Festa de Natal  

Histórias, poemas E 
canções;  
 Material reciclável;  
- Material diverso no 
âmbito das artes 
visuais;  

Pré-escolar   
 1º CEB  

 S  S     
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significado do Natal; 

dez.  
  

“A Magia do 
Natal”  

 Alunos de 
EMRC;  

Comunidade 
Escolar   

  

- Assinalar a festividade do 
Natal, enquanto acontecimento 
religioso, familiar e 
sociocultural;  
- Sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância do 
Natal para a humanidade;  
- Incentivar atitudes que levem 
a uma intervenção ativa, 
desenvolvendo nos alunos o 
espírito de solidariedade;   
- Promover o espírito natalício. 

Montagem do Presépio tradicional; 
Venda de Velas “10 Milhões de 
Estrelas”, em parceria com o CoJ.  
Realização de postais de Natal e 
envio dos mesmos a lares, 
escolas…;  
Exposição de postais de Natal 
realizados em diferentes materiais.  

- Cartolinas, canetas 
de cor e cola;  
- Musgo, areia e 
figuras de barro.  

EMRC  S     S    

9/12 e 
12/12 

Teatro de 
Natal 

Pré-escolar e 1.º 
ciclo 

- Fomentar hábitos de leitura e 
gosto pelas artes; 
- Estimular a imaginação e o 
encanto pelo fantástico nas 
crianças; 
- Democratizar e descentralizar 
o acesso à cultura. 

Peça de teatro “ O gato das botas” Transporte 
Centro Paroquial da 
Sanguinheira 

Ed. Maria João 
Oliveira S   

dez  
   

14  

Noel en 
France  

Alunos de 
Francês  

Comunidade 
Escolar  

- Dar a conhecer aspetos 
culturais francófonos no que diz 
respeito às tradições de Natal.   
- Motivar os alunos para o 
estudo da língua e culturas 
francófonas.  

Pesquisa na internet de cartões de 
Natal em francês/ Elaboração de 
cartões de Natal em francês e 
divulgação à comunidade educativa 
(em local a definir).  
   

Computador/internet/ 
Cartolinas coloridas  

Professora de 
Francês  

         

2º Período  

16 e 17 
de 

janeiro 

Feira de 
rochas, 

minerais e 
fósseis  

Alunos do 7º 
ano e restante 
Comunidade 

escolar  

- Aprofundar conhecimentos 
abordados nas aulas de Ciências 
Naturais;  
- Divulgar a geodiversidade na 
comunidade escolar. Feira de rochas, minerais e fósseis 

Palestras para os alunos do 7º ano  
Empresa Aventurina- 

minerais e fósseis 

Docentes do 

grupo 520 ( 

articulação com 

Empresa 
Aventurina- 

minerais e fósseis) 
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???  

Workshop  
de  

Materiais 
Compósitos  

Alunos dos 10º, 
11º e 12º anos 
do Curso 
Profissional de 
Técnico de 
Manutenção 
Industrial – 
Variante 
Eletromecânica  

- Reconhecimento de alguns 
tipos de materiais compósitos 
(materiais técnicos de 
engenharias) e respetivas 
aplicações práticas.  
- Aplicação prática das principais 
metodologias de fibragem 
utilizando a fibra de vidro: 
laminação manual e infusão.    

O docente da formação técnica, em 
conjunto com a empresa Corind 
Green Engineering Solutions, farão 
uma breve apresentação de alguns 
dos materiais compósitos e 
respetivas aplicações, à qual se 
seguirão algumas experiências 
práticas de fibragem com os alunos.  

A cargo do docente e 
da empresa 
convidada  

Rui Torrão             

fev.  
  

7-11   
Carnaval  

Alunos 
Comunidade  
Escolar  

- Partilhar vivências com outros 
grupos escolares e com a 
comunidade;  
- Valorizar momentos de 
alegria.  

Decoração dos espaços;  
Desfile pelas ruas das localidades 
(Tocha e Sanguinheira).  

- Histórias, poemas e 
canções;  
- Material reciclável;  
- Material diverso no 
âmbito das artes 
visuais;  
- Músicas 
carnavalescas;  

Pré-escolar   
 1º Ciclo            

março  

  
aguarda 
sugestão da 
BE  

Semana da 
Leitura  

Alunos e 
respetivas 
famílias  

- Despertar o gosto pela leitura;  
- Estimular a criatividade da 
criança, enriquecendo o seu 
imaginário e o seu vocabulário.  

- Envolvimento das famílias na 
leitura/ dramatização de histórias 
diversificadas, com calendarização 
prévia;  
- Outras atividades sugeridas pela 
BE.  

- Livros de histórias;  
- Adereços à escolha 
das famílias  

Pré-escolar  
Professor 

bibliotecário  
         

março   
Semana 

Nacional de 
EMRC  

Alunos de 
EMRC  

- Valorizar a opção pela EMRC;  
- Estimular a criatividade e a 
opinião crítica nos alunos(as);  
- Assumir o contributo do 
diálogo e da cultura do encontro 
na construção da Fraternidade.  

- Atividades a desenvolver de acordo 
com o solicitado pelo SNEC.  

   

            

3º Período  

  
abril  

  
???  

  

Sessão sobre 
Suporte Básico 

de Vida  

Alunos do 9.º 
ano e 10º. ano 

de Curso 
profissional de 

Auxiliar de 
Saúde  

- Aprofundar conhecimentos já 
abordados nas aulas de Ciências 
Naturais;  
- Promover o contacto e a 
realização de manobras básicas 

Ação de sensibilização/ informação 
sobre SBV  
Aplicação orientada de manobras de 
SBV  

Sala, modelo 
anatómico  

Grupo 520   
e Bombeiros ou 

enfermeira Gabriela 
Saraiva  
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de reanimação 
cardiorrespiratória em situações 
experimentais concretas;  
- Desenvolver o espírito e 
curiosidade científica;  
- Estimular a dinâmica de grupo, 
o espírito de equipa e a 
cooperação.  

Ao longo 
do ano 

Projeto 
invasoras  

8.º ano  

- Aprofundar conhecimentos 
abordados nas aulas de CN, FQ 
e outras disciplinas;  

   
Projeto invasoras              

maio   
   

Olimpíadas de 
Língua 

Portuguesa  

Alunos do 3.º 
Ciclo  

- Promover o gosto pela língua e 
cultura lusófonas;  
- Desenvolver o espírito de 
iniciativa e participação ativa;  
- Contribuir para o 
desenvolvimento intelectual e 
cultural dos alunos;  

- Participação nas Olimpíadas de 
Português  

   
Professores de 

Português  
         

maio  
  

22-26  

Visita ao 1º 
CEB  

Alunos   
 Pré-escolar 
(finalistas)  

e do 1.º CEB  

- Estabelecer o primeiro 
contacto com o espaço e 
dinâmica de funcionamento do 
1º CEB.  

- Deslocação das crianças à Escola 
do 1º CEB.  

- Transporte, no caso 
do JI da Sanguinheira.  Pré-escolar   

 1º CEB  
         

 junho   
5- 9    

   

Semana do 
Ambiente  

   

Alunos  
Pré-Escolar  

1.º CEB  

- Alertar as crianças para os 
cuidados a ter com a Natureza  
- Consciencializar a comunidade 
educativa para a importância de 
preservar os recursos naturais  

- Histórias, imagens e 
documentários;  
- Atividades no âmbito das artes 
visuais  
- Manutenção das árvores e da 
horta biológica do JI;  
- Visita à Stolt Sea Farm Tocha;  
- Visita ao Oceanário de Lisboa e 
Estufa Fria;  
Visualização/exploração de vídeos 
alusivos aos temas;  
Elaboração de cartazes de 
sensibilização para os problemas 
ambientais existentes no planeta.  

- Histórias;  
- Imagens;  
- Poemas;  
- Alfaias agrícolas;  
- Transporte.  
   

Pré-escolar  
1º CEB  

   
         

junho  
  

30  

Festa final de 
ano letivo   

Alunos   
Pré-Escolar 1.º 

CEB  
  

- Comemorar o final de uma 
etapa importante na vida das 
crianças;  

- Festa;  
- Entrega de pastas, diplomas e 
certificados   

- Equipamento de 
som;  
- Material diverso no 

 Pré-Escolar 1.ºCEB           
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   - Promover o convívio e 
articulação entre toda a 
comunidade educativa;  
-Divulgar o sentido estético, 
crítico e criativo das crianças.  

-Atividades no âmbito das 
Expressões Artísticas: 
dramatizações, danças, canções….  

âmbito das artes 
visuais;  

                             

 
  
 
 
 
 
 
 

4.3. Atividades – Visitas de Estudo 
 

1º Período  

Data  Local a visitar  Destinatários  Objetivos   Descrição da atividade  Recursos  
Organização  

(Dep. Responsáveis/ 
Professores)  

Realizada  
(S/N)  

Relatório  
(S/N)  

Continuidade  
(S/N)  

Out  Lar  Utentes do lar  

- Valorizar e sensibilizar os alunos para o 
respeito pela pessoa idosa;  
- Proporcionar momentos de convívio 
entre idosos e crianças / jovens.  

- Convívio com idosos:  
- Visita e ou 
receção/acolhimento;  
- Atividades lúdicas  

- Cartolinas, 
canetas de cor e 
cola;  
- Transporte  

EMRC  
N/atividade 

ajustada  
 S   

nov.  
  

9-12  

EXPOSALÃO - 
Batalha  

Alunos   
Profissional  

Identificação in loco das diversas 
tecnologias abordadas ao longo do 
Curso Profissional Técnico de 
Manutenção Industrial - variante 
Eletromecânica e do Curso Profissional 
Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores;  
Apropriação da realidade tecnológica 
atual existente na indústria;   
Reconhecimento do impacto da 
evolução tecnológica na indústria atual e 
futura.  

-Visita de Estudo ao Salão 
de máquinas, 
equipamentos, matérias-
primas e tecnologia para 
moldes e plásticos -   
MOLDPLAS 2022.  

Transporte de 
ida e volta até 
ao EXPOSALÃO - 

Batalha  

Rui Torrão  
Nuno Pena   

Avelino Matos  
Ana Duarte  

Dina Marques (se 
for à 5.ª feira)  

  

 S  S   

5 
 

dezembro 
 

2022 

Centro de 
Medicina de 

Reabilitação da 
Região Centro -

Alunas do Ensino 
Profissional, do 

Curso Profissional 
de Técnico Auxiliar 

de Saúde 

-Sensibilizar as alunas para os assuntos 
relacionados com a Pessoa com 
Deficiência; -Vivenciar algumas 
experiências, sentindo e 

- Participação na 
Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa 
com Deficiência; - Assistir 

- Transporte de 
ida e volta até 
ao Centro de 
Medicina de 

Ana Duarte  
Liliana Jesus S   
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Rovisco Pais- 
Tocha 

compreendendo quais são as reais 
dificuldades de alguém que tem 
limitações; - Aumentar a consciência dos 
benefícios trazidos pela inclusão das 
Pessoas com Deficiência na vida política, 
social, económica e cultural; 
- Consciencializar para a igualdade de 
oportunidades a todos os cidadãos;  
- Celebrar as conquistas da Pessoa com 
Deficiência. 

às várias palestras sobre 
temas relacionados com a 
Pessoa com Deficiência; - 
Assistir a uma 
demonstração da Equipa 
de Andebol Adaptado do 
CMRRC-RP. 

Reabilitação da 
Região Centro -

Rovisco Pais- 
Tocha 

dez  
Sta. Maria da 
Feira - Perlim  

Alunos EMRC – 4º, 
5º e 6º anos  

- Assinalar a festividade do Natal, 
enquanto acontecimento religioso, 
familiar e sociocultural;  
 - Sensibilizar a comunidade escolar para 
a importância do Natal para a 
humanidade;  
 - Incentivar atitudes que levem a uma 
intervenção ativa, desenvolvendo nos 
alunos o espírito de solidariedade;   
- Promover o espírito natalício;  
- Promover o contacto com outras 
realidades.  

- Visita ao Perlim – Santa 
Maria da Feira  

  
- Papel;  
- Fotocópias;  
- Autorizações;  
- Autocarros.  
  

EMRC  S   S   

2º Período  
 

janeiro  
 
 
 
 

13 

 
Bike Lab e Smart 
Air – AEGN -  
Gafanha da 
Nazaré 

 
Teka Portugal 
(Produção e 
Comercialização 
de Produtos de 
Cozinha) - 
Gafanha da 
Encarnação 
(Zona Industrial 
da Mota) 

 

Alunos da 

turma 11.ºB 

do Curso 

Profissional de 

Manutenção 

Industrial 

variante 

Eletromecânica 

e Técnico de 

Eletrónica, 

Automação e 

Computadores 

 

 
Na visita ao AEGN Bike Lab pretende-

se: 

Identificar in loco de diversas 

tecnologias abordadas ao longo do CPT 

MIvE; 

Verifcar procedimentos de revisões 

parciais de bicicletas numa oficina 

escolar já com alguns anos de 

experiência na área; 

Capitalização de alguns processos 

utilizados na AEGN Bike Lab no AEGM 

 

Visita de estudo no âmbito 

da formação 

tecnológica/técnica do 

Curso Profissional Técnico 

de Eletrónica, Automação 

e Computadores e do 

Curso Profissional Técnico 

de Manutenção Industrial 

– variante Eletromecânica, 

do Ensino Profissional. 

Na Escola Secundária da 

Gafanha da Nazaré, com a 

visita ao AEGN Bike Lab, 

 

Autocarro 

 

Ana Duarte 

Nuno Pena 

Rui Torrão 
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Bike Zone; 

Reconhecer de algumas ferramentas 

específicas para este tipo de tarefas; 

Dar continuidade do projeto DAC 

iniciado no ano letivo 2021/22; 

Estabelecer contactos e parcerias com 

empresas e entidades detentoras de 

material velocipédico; 

Apropriação e transversalização dos 

conteúdos programáticos das disciplinas 

da Formação Tecnológica/Técnica, 

Científica e Sociocultural; 

Aplicação prática de conteúdos. 

Na visita à Teka Portugal pretende-se: 

Atrair jovens para a indústria e para a 

tecnologia; 

Conhecer as instalações desta enorme 

multinacional de origem alemã; 

Verificar a constituição da empresa, com 

a visita aos diversos departamentos e 

setores existentes dentro dos mesmos; 

Apropriação de métodos de 

funcionamento da empresa; 

Estabelecer contactos com profissionais 

da empresa; 

Estabelecer um elo de ligação entre a 

será apresentada aos 

alunos a oficina que os 

alunos locais utilizam na 

reparação e manutenção 

das bicicletas. Os mesmos 

conhecerão in loco meios, 

ferramentas, materiais e 

procedimentos associados 

a revisões parciais e gerais 

de bicicletas numa oficina 

escolar já com alguns anos 

de experiência na área 

com reconhecimento a 

nível nacional. 

Após esta fase, 

monitorizados pelos 

alunos e professores da 

Gafanha da Nazaré, os 

nossos alunos divididos em 

grupos terão a 

oportunidade de efetuar 

em contexto prático, 

revisões parciais e tarefas 

de manutenção de 

bicicletas destinadas para 

o efeito. Será também 

divulgado o projeto Smart 

Air. 

 

Na Teka Portugal, os 

alunos terão a 

oportunidade de visitar as 

instalações da referida 

empresa, tomando 

conhecimento da 

constituição e métodos de 

funcionamento desta 
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escola e o mundo do trabalho. 

Conhecer o ambiente fabril; 

 Ver em contexto real de trabalho a 

aplicações de alguns conhecimentos 

apreendidos/ ou que fazem parte do 

currículo do curso; 

Motivar os alunos e proporcionar-lhes 

perspetivas de empregabilidade.  

enorme multinacional de 

origem alemã. 

Conhecerão a organização 
existente, através da visita 
a alguns dos 
departamentos existentes 
na empresa, seguindo, em 
visita guiada 
acompanhados por 
colaboradores da Teka. Ao 
longo do percurso os 
alunos terão a 
oportunidade de vivenciar 
os trabalhos desenvolvidos 
e de ir colocando questões 
que surjam. 

17  

Centro de 
Medicina de 

Reabilitação da 
Região Centro – 

Rovisco Pais 

Alunas do Ensino 
Profissional, do 

Curso 
Profissional de 
Técnico Auxiliar 

de Saúde 

-Sensibilizar as alunas para os assuntos 
relacionados com a pessoa com 
disfagia e os seus riscos; 
-Consciencializar sobre o que é viver 
com alterações da deglutição; 
-Conhecer quais são as características 
da alimentação de uma pessoa com 
disfagia; 
-Vivenciar algumas experiências, 
sentindo e compreendendo quais são as 
reais dificuldades de alguém com 
disfagia. 

Participação na 
apresentação do livro 
“Receitas de textura 
modificada: comer é para 
todos!”; 
Assistir às várias palestras 
sobre temas relacionados 
com a pessoa com 
disfagia; 
Assistir a um Showcooking 
de uma receita adaptada 
para dieta cremosa. 

 

Ana Duarte 
Liliana Jesus 

   

18  
(manhã) 

bio4plas - 
Cantanhede 

Alunos do 10.º 
ano - ensino 

regular e 
profissional 

(Curso 
Profissional de 

Técnico de 
Manutenção 
Industrial – 

variante 
Eletromecânica 

e Técnico 
Auxiliar de 

- Sensibilizar para a proteção, 
preservação e valorização dos recursos 
naturais.  
- Fomentar o conhecimento 
experimental junto dos alunos em prol 
do desenvolvimento sustentável.  
- Demonstrar a importância da 
participação de todos na melhoria da 
qualidade ambiental, através da adoção 
de atitudes ambientalmente mais 
corretas. 

Os alunos vão conhecer 
uma empresa produtora 
de plásticos “mais 
ecológicos”, que utiliza 
materiais renováveis 
(fibras naturais) na 
produção de plásto 
sintético. Estas fibras 
icpodem ainda ter a sua 
origem nos 
subprodutos/resíduos do 
sector agro-industrial, 
sendo dessa forma 

Autocarro 
Ana Duarte  

Eva Nogueira  
Nuno Pena 
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Saúde) valorizados e incorporados 
numa perspetiva de 
economia circular. 

???  Coimbra  
Alunos  
 EMRC   

- Promover o contacto com outras 
realidades;   
- Valorizar a escola como polo 
privilegiado de criação e difusão 
cultural;  
- Motivar o convívio entre alunos/alunos 
e alunos/ professores.  

Visita ao Centro Comercial   
Assistir a um filme 

apropriado à idade dos 
alunos.  

- Papel;  
- Fotocópias; 
Autorizações  
- Autocarros.  

EMRC        

 Março 
???  

Exploratório 
Alunos   
 9.º ano  

- Fomentar o gosto pelas Ciências Exatas 
e Experimentais pela descoberta.  
- Estimular a curiosidade científica.  
- Lidar de forma lúdica com a área 
científica.  

A definir  Autocarros  

Departamento de 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais  

      

???  
Espaços 

religiosos – 
Lisboa   

Alunos EMRC 7.º, 

8.º e 9.º ano  
  

- Visita a espaços religiosos 
- Judeus, Islâmicos e 
Budistas – Lisboa.  

- Papel;  
- Fotocópias;  
 Autorizações  
- Autocarros.  

EMRC        

março 
???  

Ria de Aveiro   
  

Reserva Natural 
das Dunas de S. 

Jacinto  

Alunos  
 8.º ano  

- Aprofundar conhecimentos já 
abordados nas aulas de Ciências 
Naturais;  
 -Incentivar o interesse pela temática 
ambiental e conhecer e valorizar o 
património ambiental regional;  
- Sensibilizar os alunos para a 
preservação da biodiversidade dos 
Ecossistemas;  

- Realizar os percursos 
pedestres;  
- Observar a biodiversidade 
local.  

Autocarros  Grupos 510 e 520        

3.º Período  

2.º/3.ºP  
Museu 

Berardo/CCB  
9.º Ano  

- Identificar movimentos artísticos da 
arte contemporânea.  
- Compreender as mensagens 
conceptuais da arte contemporânea   

Visita ao Museu Berardo e 
CCB  

Papel;  
- Fotocópias;  
 Autorizações  
- Autocarros.  
- Contactos com 
os locais a 
visitar  

História        

 abril  
???  

Dino parque da 
Lourinhã  

Alunos  
 7.º ano  

- Conhecer as grandes etapas da história 
da Terra;  

Visita ao Museu e ao 
Parque temático   

Autocarros  Grupo 520        
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- Compreender a importância dos fósseis 
para reconstituir essa história;  
- Conhecer quais os seres vivos do 
passado que existiram em Portugal e qual 
a geografia dos locais onde se 
localizaram.  

 abril   
  

24   

Reserva Natural  
Base Aérea de S. 

Jacinto  

1º/2ºano  

- Observar / Sensibilizar para a 
Biodiversidade.  
- Reconhecer a importância das equipas 
cinotécnicas.  
  
  

Visita à Reserva Natural e 
Base Aérea de S. Jacinto.  

Autocarro  
Departamento do 

1.ºCEB   
      

  
World of 

Discoveries   
 Museu  

 Interativo  
Pavilhão da 

Água  

3º/4ºano  

- Compreender as relações 
interculturais.   
- Reconhecer a época dos 
descobrimentos como um dos elementos 
fundamentais da História de Portugal.  

Visita ao parque temático 
World of Discoveries  

  
Visita ao Pavilhão da Água – 

Porto  

Autocarro  
Departamento do 

1.ºCEB   
      

A definir 

Museu da Água   
  

 Exploratório   
 Coimbra  

Alunos   
  

EB1 Sanguinheira 
e Gesteira  

- Perceber a importância da água no 
contexto do desenvolvimento das 
populações, nomeadamente no 
favorecimento das condições de vida da 
população;  
- Sensibilizar para as temáticas da 
poluição, do desperdício da água e do 
uso eficiente dos recursos  
- Possibilitar aos alunos a construção do 
seu próprio saber  

Visita ao Museu da Água e 
ao Exploratório em 

Coimbra  
Autocarro  

Departamento do 
1.ºCEB   

      

  
31 maio  

a  
03 junho  Exponor EMAF 

Matosinhos  
Alunos do Ensino 

Profissional  

- Identificar in loco das diversas 
tecnologias abordadas ao longo do curso 
Profissional de Técnico de Manutenção 
Industrial;  
- Apropriação da realidade tecnológica 
atual existente na indústria;  
- Reconhecer o impacto da evolução 
tecnológica na indústria atual e futura.  

Visita à feira Internacional 
de Máquinas, 

Equipamentos e Serviços 
para a Indústria (EMAF).  

Autocarro  Rui Torrão         

junho   
9   

Oceanário/ 
Estufa Fria   

Alunos   
Pré-escolar   

- Perceber a riqueza da biodiversidade 
marinha;   

- Deslocação dos grupos em 
transporte rodoviário com 

- Autocarro  
Educadoras de 

Infância  
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Lisboa   - Descobrir as principais diferenças 
climáticas;  
- Descobrir as principais diferenças das 
plantas adaptadas aos diferentes climas.  

destino a Lisboa e vistas   
guiadas à Estufa Fria e ao 
Oceanário.  

(ou Departamento 
pré-escolar)??  

???  

Praia das Rocas – 
Castanheira de 

Pera e ou parque 
aquático  

Alunos inscritos 
em EMRC  

  
Visita à “Praia das Rocas”, 
Castanheira de Pera e ou a 
um parque aquático.  

- Papel;  
- Fotocópias;  
 Autorizações  
- Autocarros.  

EMRC        

 
 
 
 
 
AO LONGO DO ANO 
 

Ao longo 
do Ano  

Saídas de campo  Alunos  - Perceber a riqueza do meio ambiente  
- De acordo com os temas a 
abordar.  

  
Educadoras de 

Infância  
      

Ao longo 
do ano   

Ciência Viva   Alunos  

- Satisfazer a curiosidade.  
- Fomentar o interesse pela ciência.   
- Realizar experiências com vários materiais 
do quotidiano.  

- Experiências com vários 
objetos;  

Material de 
ciências   
e produtos do 
quotidiano  

Pré-escolar   
 1º CEB  

      

Ao longo 
do ano  

Leitura/Ed. 
Literária  

Alunos   

- Criar de uma relação nteracç e estética com 
a literatura e com textos literários.  
- Desenvolver as competências da 
oralidade/leitura/escrita.  

- Contos e recontos; - Leituras 
dramatizadas;   
- Escrita criativa e ilustração  

Biblioteca da 
EB1/BE  

  

Departamento 
1.ºCEB  

      

Ao longo 
do ano  

Ambiente  
“Tornar o Mundo 

mais 
sustentável”  

  

Alunos  

- Consciencializar para as pequenas escolhas 
e ações que, em conjunto, podem ter um 
impacto enorme no futuro do planeta.  
- Sensibilizar para a importância da Educação 
Ambiental.  

Atividades no âmbito do 
projeto Eco Escolas e do 
projeto EMC2.  
- Realizar o processo de 
sementeira de espécies 
autóctones (sobreiro, 
pinheiro manso, castanheiro) 
em pacotes de leite, 
promovendo a reutilização 
destas embalagens.   

Projetor  
Material de 
desperdício  
Cartolinas  
Papel de cenário  
  

Departamento 
1.ºCEB  

      

Ao longo 
do ano  

Saídas de Campo  
Alunos do 1.º 

CEB  

- Observar a flora dunar; sensibilizar para a 
sua preservação;  
- Observar técnicas de produção agrícola;  

Visitas:  
- Dunas da Praia da Tocha  
- Exploração pecuária  

Autocarro  
Departamento 

1.ºCEB  
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- Sensibilizar para a preservação dos 
ecossistemas;  
- Separação e tratamento de resíduos.  

- Estufa   
- Lagoa dos Teixoeiros – 
eliminação de plantas 
invasoras  
- ETAR/ INOVA  

Ao longo 
do ano  

Educação 
Literária  

Alunos   
 2.º e 3.ºCiclos e 

Ensino 
Secundário  

- Promover o gosto pela leitura;  
- Promover o conhecimento de autores da 
literatura portuguesa e universal;  
- Aprofundar capacidades de interpretação e 
análise crítica de textos de diferentes 
tipologias;  
- Desenvolver aptidões artístico-literárias de 
comunicação/expressão;  
- Contribuir para o desenvolvimento 
intelectual e cultural dos alunos;  
- Desenvolver a responsabilidade e o 
empenho na concretização de tarefas;  
- Apresentar, oralmente, aspetos 
relacionados com as obras lidas;  
- Educar para a cidadania.  

Seleção e recolha de títulos 
da Biblioteca Escolar para 
leitura autónoma, dando 
cumprimento ao projeto de 
leitura elaborado pelas 
turmas.  

Livros da BE  
Professores de 

Português   
  

      

Ao longo 
do ano  

Canto dos 
rouxinóis  

Alunos   
 2.º, 3.ºCiclos, 

10.º e 11.º anos 
CT  

- Promover o gosto pela escrita de textos de 
diferentes tipologias;  
- Promover a escrita criativa.  

Elaboração de textos de 
tipologias diversas  

__  
Professores de 

Português  
      

Ao longo 
do ano  

“Mural da 
Amizade”  

  

Alunos inscritos 
na disciplina de 

EMRC  

-Sensibilizar os alunos para uma boa 
convivência na escola;  
- Desenvolver competências pessoais e 
sociais: aprender a ser e a conviver.  

“UM GESTO DE AMIZADE 
POR DIA; NEM SABES O BEM 
QUE TE FAZIA”  
Em cada turma os alunos irão 
registar/ afixar no Mural, os 
gestos de amizade que 
concretizam.  

- Papel de 
cenário, 
cartolinas, 
canetas de cor e 
cola  

EMRC        

Ao longo 
do ano  

“Voluntários 

atentos e 

ativos”  

Comunidade 
Educativa  

- Incentivar o Voluntariado e a Solidariedade 
na Comunidade escolar;  
- Incutir nos alunos valores como a 
generosidade e a partilha;  
- Promover a melhoria das condições de vida 
das pessoas em situação de carências.  

- Dar resposta às campanhas 
de solidariedade chegadas à 
escola e a necessidades de 
alunos.    EMRC        

Ao longo 
do ano  

Comemoração 
de datas  

 Alunos EMRC; - 
Idosos;  

-Valorizar a escola como polo privilegiado de 
criação e difusão cultural;  

- Exploração da importância 
dessas datas;  

- Papel de 
cenário, 

EMRC        
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???  -Comunidade 
Educativa  

- Refletir sobre o porquê da comemoração 
dessas datas.  

- Realização de trabalhos 

alusivos às datas;  
- Intervenção na 
comunidade;  
- Interdisciplinaridade com as 
atividades do PES.  

cartolinas, 
canetas de cor e 
cola;  
Transporte (‘?);  
- T-shirts brancas 
(??)  

Ao longo 
do ano   

Exposições  
Alunos   

2º e 3º ciclo  

- Organizar espaços tridimensionais;  
- Apresentação e divulgação de trabalhos 
realizados pelos alunos à comunidade 
educativa;  
- Desenvolver a sensibilidade estética e 
artística.  

Exposição de trabalhos 
realizados ao longo do ano 
letivo, na sala de aula, na 
Biblioteca Escolar e noutros 
espaços a definir.  

Trabalhos 
realizados pelos 
alunos  

Ana Quinteiro 
Sílvia Pereira  

      

Ao longo 
do ano   

Encontros 
informais com a 

música  

Alunos   
 2º Ciclo  

-Proporcionar aos alunos atividades e 
momentos enriquecedores para a sua 
formação;   
-Dar oportunidade aos alunos de mostrarem 
à comunidade educativa e local, as novas 
competências adquiridas;  
-Desenvolvimento do sentido estético.  
-Partilha de saberes e envolvência entre a 
escola e a comunidade local.  

Atuação de alunos com 
peças vocais e instrumentais 
nos intervalos.   

Aparelhagem 
sonora.  

Professor de 
Educação 
Musical  

      

 
 

 
4.4. Atividades – Datas comemorativas 

 

1º Período 

Data  Dia a comemorar  Destinatários  Objetivos   Descrição da atividade  Recursos  
Organização  

(Dep. Responsáveis/ 
Professores)  

Realizada  
(S/N)  

Relatório  
(S/N)  

Continuidade  
(S/N)  

  
set   

  

 

  
21  

Dia Internacional 
da Paz  

Alunos dos 2.º 
e 3.ºCiclos e 

Ensino 
Secundário  

- Promover atos visando o fim dos 
conflitos entre as pessoas e entre os 
povos;  
- Sensibilizar os alunos para a importância 
da criação de ambientes favoráveis à 
aprendizagem com sentido de 
responsabilidade, afirmando valores de 
tolerância, de reciprocidade, de resiliência 
e de respeito pelo trabalho do outro;  

Visionamento de vídeos de 
exposições e de concertos pela paz 
mundial, seguido de debate sobre o 

tema  

PC  
 vídeos  

Professores de 
Português  

S  S    
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- Educar a sensibilidade para a fruição 
estética de diversas formas artísticas.  

 
 

29 Dia Europeu do 
Desporto na 

Escola  

Alunos dos 2.º 
e 3.ºCiclos e 

Ensino 
Secundário  

- Comemorar Dia Europeu do Desporto na 
Escola; 
-Motivar os alunos para prática da 
atividade física; 
- Criar empatia entre alunos DT, prof. 
acompanhante; 
 

 Prova de orientação 

Espaço 
APPACDM 

Grupo Ed. Física   S  S  

Out  

 
10 

 

Dia Mundial da 
Saúde Mental  

Comunidade 
educativa  

- Refletir sobre a importância da saúde 
mental.  
- Promover boas práticas de saúde 
mental.  

Divulgação de literacia sobre a 
temática junto dos docentes e 
alunos  
Atividade com alunos   
“O que é a saúde mental?”  

Filme; 
Cartolina; 
folhas A4.  

  

Psicóloga do 
SPO  

Professores  
S SPO  

  
  
  

20   
Dia Mundial de 

Combate ao 
Bullying  

Comunidade 
educativa  

  

- Promover práticas de saúde e bem-
estar, princípio da não violência e de não 
discriminação;   
- Prevenir e combater o bullying  

Sensibilização através da 
visualização de um filme, reflexão 
em conjunto;  
 cada turma escreve uma 
frase/slogan para a montagem de 
um painel, alusivo ao tema, por 
escola.   
Distribuição de material alusivo  

Filmes, painéis, 
cartolinas, 

mura  

Psicóloga do SPO; 
Docentes de 

educação 
especial   

PES;   
outros Técnicos 
Especializado  

S SPO  

   
  

31  
  
  
  

   
  

Halloween  
  

Alunos 1.º, 2.º 
e 3.º CEB  

- Desenvolver o vocabulário específico 
nas diferentes línguas;  
- Promover o enriquecimento cultural;  
- Desenvolver o espírito crítico e a 
capacidade de interpretação;  
- Estimular a curiosidade e a 
criatividade;  
- Desenvolver e estimular o respeito por 
todas as culturas, tradições e religiões;  
- Dar a conhecer à comunidade educativa 
as diferenças/ semelhanças culturais 
entre Portugal, Inglaterra, França e 
México.  

 Decoração das portas e das salas de 
cada turma com trabalhos alusivos à 
data.  
  
Exposição de uma réplica de um 
altar  

  

PC  
Material de 
papelaria  

  
  

Dep. de 
Línguas  

S  

  

 S  

  

Nov.  
  
  

1  

Día de los 
Muertos  

S    

14 
Dia Mundial  

da  
Diabetes 

 

- Alertar a população para a 
problemática da diabetes; 
- Aumentar o conhecimento sobre o 
açúcar escondido nos alimentos. 

Exposição de trabalhos escolares em 
algumas entidades do concelho; 
Elaboração de uma maquete com o 
teor de açúcar de vários alimentos; 

PC, papel, 
cartolinas, cola e 
madeira  

PES 
Liliana Jesus S  S   
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- Sensibilizar alunos, professores e 
assistentes operacionais para os 
cuidados a ter, saber lidar em situações 
concretas. 

Sessão sobre a diabetes para alunos 
do 8ºC e alunas de saúde do 10ºB. 
Sessão sobre a diabetes para 
professores com alunos diabéticos e 
assistentes operacionais.  

17  
Dia do não 
fumador  Alunos  

9.ano e 
Secundário  

- Sensibilizar os alunos para os perigos 
associados ao tabagismo.   

Palestra: Técnicos 
Cardiopneumologistas ou 
Estagiários da Escola Superior de 
Enfermagem;  
Simulador de um pulmão de 
fumador (garrafa fumadora), à 
entrada dos blocos.  

Garrafas, 
algodão, 

cigarros, mesa  

PES  
Alunos 9ºano  

Grupo 520  

N/ 
palestra 

 S 

 S   

17  Dia do Estudante   
- Sensibilizar para a importância de 
estudar.  

- Testemunhos de ex-alunos do 
Agrupamento, sobre a importância 
do estudo.  

  PES  S   S   

21   
Dia Nacional do 

Pijama  

Alunos   
Pré-Escolar   

1º ano  
 (EB Tocha)  

- Sensibilizar as crianças “para o direito de 
uma criança crescer numa família”; - 
Incentivar à partilha e à solidariedade.  

Crianças e adultos vêm de pijama e 
podem trazer o que usam para 
dormir (almofada, peluches, etc.)  

Propostas da  
Associação 

Mundos de Vida  

Pré-escolar  
1º Ano  S S    

Dez 
2 

Dia Mundial da 
Luta contra a 

SIDA 

Comunidade 
Escolar da 
escola sede  

- Sensibilizar para a problemática do 
VIH/SIDA; 
- Informar e sensibilizar para a prevenção  

Distribuição de laços vermelhos e 
marcadores; 
Formação de um laço humano 
vermelho. 
 

Fita, alfinetes, 
cartolinas e 

papel.  

PES 
Enf. Liliana Jesus 

Irene Gandaio 
  

S S  

  
  

12 a 16   

Apontamento 
 
 

 
 Natal  

Comunidade 
Escolar da 
escola sede  

-Enfeitar escola e apelar à reciclagem;  
-Incentivar atitudes que levem a uma 

intervenção ativa;  

-Valorizar a cooperação e ser capaz de 
colaborar solidariamente.  
- Desenvolver a criatividade e a 
sensibilidade estética;  
- Participar em festividades tradicionais.  

Enfeites de Natal a realizar na 
Academia de Artes para 
apontamento escolar  

Materiais a 
reciclar como 

tecidos e 
materiais de 
retrosaria e 

outros 

Ana Quinteiro, 
Irene Gandaio 
Sílvia Pereira  

 S  S     

 Quadra Natalícia  
Alunos   

Pré escolar  

- Interiorizar a música como veículo de 
transmissão de tradições e costumes.  
-Desenvolver a criatividade  
-Trabalhar a coordenação motora.  
- Incutir no aluno o gosto e o interesse 
pela Educação Musical;  
- Desenvolver o sentido rítmico, 

Apresentação de diferentes 
performances vocais e instrumentais 
alusivas à quadra natalícia.  

Instrumentos 
musicais; 

equipamento de 
amplificação 

sonora  

Professor de 
Educação Musical   S   S    
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melódico e de expressão corporal;  
- Promover o espírito natalício.   

2º Período  

Janeiro  
1  

Dia Mundial da 
Paz  

 Alunos de 
EMRC;  

Comunidade 
Educativa  

- Refletir sobre o porquê da 
comemoração desta data.  Assinalar este dia com o uso de uma 

peça de vestuário branca.  

Cartolinas, 
canetas de cor e 
cola;  
T-shirts-/ peça de 
vestuário branca  

EMRC        

26    
(manhã)  

Mega Sprint  
Alunos   
 2º, 3º ciclo e 
Sec.  

- Adequar comportamentos em contexto 
de cooperação, partilha, colaboração e 
competição  
- Adotar comportamentos que 
promovem saúde e bem-estar.  

Realizar uma corrida de resistência 
de 1000 metros  
Realizar uma corrida de velocidade 
de 40 metros  
Realizar um salto em comprimento  
Realizar lançamentos de peso  

Material 
disponível  

Grupo de 
Educação Física  

      

Fevereiro  

2  
Dia mundial das 
Zonas Húmidas  

8º e 10º anos  

-Promover e incentivar ações no sentido 
de promover uma gestão racional e 
sustentável das zonas húmidas;  
-Conhecer algumas espécies 
características dos charcos gandareses, 
(charca de Noé Gandaresa)  

Identificar algumas espécies 
características dos charcos 
gandareses, (charca de Noé 
Gandaresa)  

Apontador, 
guião de 
campo  

Grupo 520        

13   Dia da Escalada  
Alunos do 2º, 
3º Ciclo e Sec. 

- Sensibilizar os alunos para a prática da 
Escalada  
- Fomentar o espírito de cooperação  

Realizar um percurso de bouldering 
e escalar as vias da estrutura de 
escalada existente  

Material disponível  
Grupo de Educação 

Física        

14  “Afetos à Solta”  
 Alunos de 

EMRC;  

- Promover a comunicação e a alegria, 
privilegiando o bem-estar e o 
desenvolvimento saudável;  
- Privilegiar os afetos para uma vivência e 
um crescimento saudável.  

Intervenção na comunidade escolar 
com manifestações de afeto e ou 
com recolha de provérbios 
relacionados com o amor, ilustração 
e exposição dos mesmos.  

“Afetos à 
Solta”  

Alunos de EMRC        

 Março  

  
14  

Comemoração do 
dia internacional 
da matemática  

Alunos 

 1.º ciclo   
- Fomentar o gosto pela matemática  Atividade dinamizada pelo Professor 

Carlos Marinho   
“A matemática tem magia”  

Salão da Junta 
de Freguesia da 
Tocha  

Grupo   
500  

1.ºCEB   
      

17   
Dia do Pai  
(19 março)  

Alunos/Pais  
- Realçar a importância destes elementos 
no seio da Família.  

Histórias;  
Poemas;  
Texto livre;  
Exploração das profissões.  
Elaboração de prenda para oferecer 
ao Pai   

 Livros  
Material de 
desgaste no 
âmbito das 
artes visuais.  

Pré-escolar        
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21   
Dia da Árvore/ 

Poesia  

Alunos  
 1º CEB  

Pré-Escolar   

  
- Sensibilizar a comunidade educativa 
para a importância da preservação das 
árvores para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do Planeta.  

 Histórias;  
Poemas;  
Texto livre;  
 Aula de ginástica ao ar livre;  
Jardinagem.  
Plantação de árvores 
autóctones/jardinagem de canteiros 
com plantas diversas  
Concurso de poesia  

 Livros   
 Material de 
ginástica  
 Plantas. 
Material 
didático  

Pré-escolar  
1º ciclo  

      

22  
Dia Mundial da 

Poesia  

Alunos   
2.º e 3.ºCiclos 

e Ensino 
Secundário  

- Promover o gosto pela leitura;  
- Promover a capacidade de reflexão na 
apreensão de sentidos;  
- Fomentar a criatividade.  
-Sensibilizar os alunos para a importância 
da expressividade da leitura e da escrita.  

Elaboração e apresentação de 
poemas visuais e outros  
Leitura gravada de textos   
Barco poético (declamação de 
poemas no rio Mondego)  

  
Professores de 

Português   
      

  
27 a 31  

Apontamento 
Páscoa  

Comunidade 
Escolar da 

escola sede  

-Enfeitar escola e apelar à reciclagem;  
-Incentivar atitudes que levem a uma 

intervenção ativa;  

-Valorizar a cooperação e ser capaz de 
colaborar solidariamente.  

Enfeites de Páscoa a realizar na 
Academia de Artes para 
apontamento escolar  

Materiais a 
reciclar como 

tecidos e 
materiais de 
retrosaria  

Ana Quinteiro  
Irene Gandaio 
Sílvia Pereira  

      

'???  
DIA INTERNET 
MAIS SEGURA  

3º ciclo  

- Sensibilizar de uma forma lúdica e 
envolvente, os alunos para as 
oportunidades e constrangimentos da 
utilização dos meios online.  

Peça de teatro:   
“ID A tua Marca na Net”  

Associação 1º 
de maio  

Grupo 550  
SPO  
BE  

      

3º Período  

Abril  
  
  
  

03 a 07  

Dia Internacional 
da Pessoa Cigana  

Comunidade 
educativa  

- Promover a integração escolar;  
Desenvolver a relação de coletividade e 
união;  
Prevenir o abandono escolar;  
  

Articulação com o Dr. Bruno 
Gonçalves, dirigente da Associação 
Cigana Letras Nómadas com o 
objetivo de articular a dinamização 
de uma sessão para os alunos de 
etnia cigana.  
Apresentação de trabalhos 
elaborados pelos alunos do pré-
escolar e 1.º ciclo da Tocha com 
base na leitura e exploração do livro 
“Os Ciganos” da Sophia de Mello 
Breyner Andersen.  

Computador, 
Projetor, 
filmes,  

Material de 
desgaste,  

  

Educadora 
Social  
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  25 de abril  9º ano   

- Conhecer os símbolos da Revolução de 
Abril;  
Identificar os protagonistas da 
Revolução.  

Exposição de cartazes elaborados 
pelos alunos  

Cartolinas, cola, 
pionés, 

fotocópias, 
papel crepe.   

????        

24   
Revolução dos 

Cravos  
1º CEB  

- Conhecer e valorizar factos marcantes 
da história nacional recente  

Visualização/exploração de vídeos;  
Construção de cravos   

Projetor  
Material 

didático de 
desgaste  
Materiais 

reutilizáveis   

1ºCEB        

Maio  
  

5  
Dia da Mãe  Alunos/Pais  

- Realçar a importância destes elementos 
no seio da Família.  

 Histórias;  
 Poemas;  
Texto livre;  
Exploração das profissões.  
Elaboração de prenda para oferecer à 
Mãe.  

Livros  
Material de 
desgaste no 
âmbito das 
artes visuais.  

Pré-escolar        

9   Dia da Europa  
Comunidade 

escolar  

- Consciencializar para a diversidade e 
multiculturalidade europeia, dando 
relevância aos seus aspetos culturais e 
gastronómicos;  

Menu Internacional – lanche com 
especialidades de alguns países de 
expressão portuguesa, espanhola, 
inglesa e francesa.  

Computador  
Internet  

Departamento 
de Línguas  

      

11   
Dia do 

Pensamento  
Computacional  

Alunos   
 Pré-Escolar  

1º ciclo,  
 3º, 5º, 7º  
Clube de 

Pensamento 
Computacional, 
Programação e 

Robótica e 
curso Técnico 

de EAC  

- Incentivar os alunos a raciocinarem por 
si mesmos e a definirem estratégias de 
testagem e depuração;  
- Promover progressivamente a 
construção da autoconfiança do aluno;  
Criar oportunidades para que os alunos 
representem problemas de forma 
simplificada;  
- Promover o desenvolvimento de 
práticas que visem estruturar, passo a 
passo, o processo de resolução de um 
problema incentivando os alunos a criar 
algoritmos que possam descrever essas 
etapas, nomeadamente, com recurso à 
tecnologia, promovendo a criatividade e 
valorizando uma diversidade de 
resoluções que favoreçam a inclusão de 
todos.  

Desenvolvimento de atividades de 
pensamento computacional;  

Fotocópias  
Portáteis  
Internet  
         Projetor  
  

Grupos   
100;  
 110;  
230;  
 500;  
 550;  
 910;  

 Técnico 
Especializado 
de Eletrónica   
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Junho  

  
  
  
  
  
  

1  
Dia Mundial da 

Criança  

Alunos  
- Consciencializar a criança para os seus 
direitos e deveres;  

- Abordagem a cada um dos direitos 
da Criança através de conversas, 
leitura de imagens, pesquisas e 
documentários na internet;  
 - Elaboração de um painel alusivo ao 
tema;  
 - Participação no “Projeto Renovado 
para a Comemoração do Dia Mundial 
da Criança do AEGM Tocha” (? )  

PC;   
Material de 
artes visuais  

Pré-escolar  
1º e 2º ciclos  

      

Alunos   
 2º ciclo  

- Realizar produções plásticas usando os 
elementos da comunicação visual e da 
forma;  
- Desenvolver a criatividade e a 
sensibilidade estética;  
- Explorar as potencialidades de objetos 
lúdicos/ brinquedos.  

Execução de cata-ventos  

Papel cavalinho  
Materiais 
riscadores  
Madeira/ canas  

Professora Sílvia 
Pereira  

      

  
9-10  

(6ª feira e 
sáb..)  

Atividades de 
Exploração da 

Natureza    

Alunos 
Desporto 
Escolar  

- Sensibilizar os alunos para atividades de 
Exploração da Natureza  
- Fomentar o espírito de cooperação  

Realização de atividades náuticas   

Centro de 
Formação de 
Atividades 
Náuticas 
(Mangualde)  

Grupo   
de Educação 

Física  

      

16   
Festa de Final de 

ano letivo  

Comunidade 
Escolar da 

escola sede  

- Confecionar roupas com tecidos 
reciclados.  

Desfile na festa de encerramento do 
ano letivo  

Materiais a 
reciclar como 
tecidos e 
materiais de 
retrosaria  

Ana Quinteiro, 
Irene Gandaio 
Sílvia Pereira  

      

  
  
  

Alunos do 2º 
Ciclo  

-Proporcionar aos alunos atividades e 
momentos enriquecedores para a sua 
formação;   
-Enriquecimento sociocultural da 
comunidade escolar;  
-Desenvolvimento do sentido estético.  
-Partilha de saberes e envolvência entre 
a escola e a comunidade local.  
-Promover o intercâmbio das 
experiências musicais entre ciclos de 
ensino.  

Participação na festa de 
Encerramento do ano letivo com a 
apresentação de peças vocais e 
instrumentais de diferentes géneros 
e estilos musicais.  

Aparelhagem 
sonora.  

Professor de 
Educação 
Musical  
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4.5. Atividades – Concursos, Campeonatos e Torneios 

 
 

1º Período  

Data  Nome da 
Atividade  Destinatário  Objetivos   Descrição da atividade  Recursos  

Organização  
(Dep. Responsáveis/ 

Professores)  

Realizada  
(S/N)  

Relatório  
(S/N)  

Continuidade  
(S/N)  

Out 
26  

(tarde)  

Torneios de 
Badminton  

Alunos do 2º, 
3º Ciclo e Sec.  

- Fomentar o convívio entre 
alunos de diferentes turmas  
- Proporcionar aos alunos uma 
participação em competição na 
modalidade aprendida.  

Torneios de Badminton  
Material 

disponível  
Grupo de Educação 

Física   S  S  

  
Nov.  

  
  
  

7-11  
Bebras – 

Castor 
Informático  

Alunos  
2º e 3ºciclo   
  

- Promover e introduzir a 
informática e o pensamento 
computacional;  
- Motivar os alunos para a 
resolução de problemas divertidos 
e estimulantes, sem necessidade 
de experiência prévia, mas que 
requerem algum pensamento 
lógico, baseados em tarefas que 
os cientistas de computadores 
encontram com frequência.  

Iniciativa internacional para promover e 
introduzir a informático e o 
pensamento computacional para 
estudantes de todas as idades.  
  
A prova é constituída por problemas 
que exigem compreensão e raciocínio 
lógico para a sua resolução.  

Internet  
PC  
Tablets  

  

Professores do Grupo 
disciplinar de 
matemática e 
informática  

 S  S   

16  
Manhã  

Corta Mato 
Escolar  

Alunos do 2º,3º 
ciclo e Sec.  

- Incutir o gosto pela corrida  
- Desenvolver a resistência  
- Aliar a prática desportiva ao 
convívio com os colegas  
- Cumprimento do Processo de 

Corrida de resistência adequada ao 
escalão etário  
  

Material 
disponível 
Bombeiros   

Águas, fruta  
Medalhas  

Grupo de Educação 
Física  

  
 S   
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Desporto Escolar.  

Dez 
09  

(tarde)  

Torneios de 
Voleibol  

Alunos do 2º, 
3º Ciclo e Sec.  

- Sensibilizar para o espírito de 
equipa  
- Fomentar o convívio entre 
alunos de diferentes turmas  
- Aplicação prática das 
competências adquiridas nas 
aulas de Educação Física  

Torneios de Voleibol  
Material 

disponível   
Grupo de Educação 

Física  
 S  S  

16 
Torneio de 

Natal 
Alunos do 2º, 
3º Ciclo e Sec.  

- Proporcionar a todos os alunos 
do agrupamento o acesso à 
competição desportiva. 

Torneios de Badminton, Golfe, Voleibol, 
Xadrez. 

Material 
disponível 

Grupo de Educação 
Física  

 S  S  

2º Período  

2º e 
3ºperíodo  

SUPERTMATIK  3ºciclo  

- Fomentar o interesse pela 
aprendizagem;  
- Contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação de 
competências e conhecimentos;  
- Reforçar a componente lúdica 
no processo de ensino-
aprendizagem;  
- Promover o convívio entre 
alunos, professores e restantes 
elementos da comunidade 
escolar.  

Jogo individual de cálculo mental, 
usando a APP SUPERTMATIK online  

  
Professores do 
Grupo disciplinar de 
matemática   

      

Final do 2.º 
período  

  
  

Campeonato 
Nacional de 

Jogos 
Matemáticos   

Alunos   
 1.º, 2.º e 
3.ºCiclos e 
secundário  

-Motivar para a matemática pelo 
jogo;  
-Desenvolvimento do raciocínio e 
da capacidade de implementação 
de estratégia;  
-Aprendizagem lúdica dos 
principais conceitos 
matemáticos;  
-Desenvolvimento do raciocínio 
aliado à rapidez de resposta;  
-Desenvolver competências 
informáticas.  

Competição dirigida essencialmente 
aos estudantes do ensino básico e 
secundário.  

É disputado em 4 categorias 

correspondentes aos três ciclos do 

ensino básico e ao ensino 

secundário.  

Biblioteca  
Jogos de 

tabuleiro do 
CNJM  

Grupo matemática   
500  
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Final do 2.º 
período  

PMatE  
Alunos   

 1.º, 2.º e 
3.ºCiclos  

- Aprendizagem lúdica dos 
principais conceitos matemáticos;  
-Desenvolver o raciocínio aliado à 
rapidez de resposta;  
Desenvolver competências 
informáticas.  

Jogo online que possibilita realização de 
provas em rede avaliando o 
conhecimento dos alunos.  

  
Internet  

PC  
Transporte  

Grupo  matemática        

2.º período  
  

Canguru 
Matemático.  

Alunos dos 2.º 
e 3.ºCiclos  

  

-Fomentar o gosto pela 
matemática e pela descoberta.  
-Desenvolver o raciocínio lógico-
matemático.  
-Apurar o espírito crítico  

Concurso que consiste numa única 
prova e 8 categorias. A prova consiste 
num questionário de escolha múltipla 
de várias questões de dificuldade 
crescente.  

Provas  
elaboradas 
pela S.P.M  

S.P.M.  
Professores de 
Matemática  

      

1º 
eliminatória 

20 jan. 
 

 

Olimpíadas de 
Geologia 

11º A  

- Estimular o interesse dos alunos 
pela Geologia, em particular 
fomentando o interesse pelo 
ensino prático, laboratorial e 
experimental;  
- Aproximar a Universidade do 
ensino secundário, introduzindo 
conceitos e práticas que facilitam 
o conhecimento do estudante à 
realidade do ensino superior;  

Olimpíadas de Geologia  

Provas 
elaboradas 

pela 
SGP 

Sociedade Geológica 
de Portugal 

   

1º 
eliminatória 

1 fev. 
 

2º 
eliminatória  

22 março 

Olimpíadas de 
Biologia  

11º A  

- Estimular o interesse dos alunos 
pela Biologia, em particular 
fomentando o interesse pelo 
ensino prático, laboratorial e 
experimental;  
- Aproximar a Universidade do 
ensino secundário, introduzindo 
conceitos e práticas que facilitam 
o conhecimento do estudante à 
realidade do ensino superior;  

Olimpíadas de Biologia  

Provas 

elaboradas 

pela 

OPB 

OPB        

Ao longo do 
ano  

Líderes 
Digitais  

2º e 3º ciclo  

  
-Incentivar a promoção de 
comportamentos de utilização 
segura da internet e dos 
dispositivos móveis  

Atividades de formação dirigidas aos 
seus colegas de turma e/ou de outras 
turmas da escola, incluindo alunos da 
sua idade e alunos mais velhos ou mais 
novos e também atividades de 
formação dirigidas a adultos da 
Comunidade Educativa  

Internet   
PC  

Dina Marques  
Ana Duarte  
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Ao longo do 
ano  

3Digital  3º ciclo  

-Promover o saber-fazer, o 
espírito de iniciativa, a 
criatividade e o 
empreendedorismo no âmbito da 
disciplina de TIC e das disciplinas 
do ensino secundário e 
profissional;  
-Motivar os/as alunos/as a criar 
projetos nos quais evidenciam 
conhecimentos na área da 
modelação 3D, realidade virtual e 
aumentada;  
-Fomentar o desenvolvimento de 
competências no âmbito do 
planeamento, investigação, 
desenvolvimento e apresentação 
de projetos;  
-Promover o respeito pelas regras 
de segurança, direitos de 
propriedade intelectual e legal;   
-Divulgar e partilhar, com a 
comunidade educativa e a 
sociedade civil os projetos 
desenvolvidos nas escolas;  
-Valorizar trabalho desenvolvido 
por alunos/as e as práticas dos   
professores/as.  

Criação de projetos na área da 
modelação 3D  

Internet   
PC  

Dina Marques  
Ana Duarte  

  

      

30 de março  
(manhã)  

Torneio de 
basquetebol 

Alunos do 2º, 
3º Ciclo e Sec.  

- Sensibilizar os alunos para a 
prática do Basquetebol  
- Fomentar o convívio entre 
alunos de diferentes turmas  
- Aplicação prática das 
competências adquiridas nas 
aulas de Educação Física  

Torneio de basquetebol 3x3  
Material 

disponível  
Grupo de Educação 

Física  
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5. APOIOS EDUCATIVOS 
 

5.1. Contextualização 

As atividades de apoio educativo pretendem reforçar e enriquecer as aprendizagens essenciais consideradas como um conjunto comum de 

conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos indispensáveis, relevantes e significativos. Valorização dos percursos e progressos 

realizados por cada aluno como condição para o sucesso e concretização das suas potencialidades máximas; Dec-Lei 55/2018. 

 
 
5.2. Atividades de Apoio Educativo 

 

 
      AVALIAÇÃO 

Calendarização Horário Designação do apoio Destinatários Objetivos 
Organização 

(Dep. 
Responsáveis/Professores) 

Realizado 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 Apoio ao Estudo 
 

Apoio Pedagógico 
Acrescido 

Alunos do 2.ºciclo 
Alunos do 3.ºciclo 
Alunos do Ensino 
Secundário 

Contribuir para o sucesso educativo do 
aluno através da melhoria da aquisição e 
compreensão de conhecimentos e do 
desenvolvimento das capacidades e das 
atitudes consagradas nos currículos 
aplicáveis; 
 
Proporcionar orientação e apoio na 
realização de trabalhos escolares individuais 
e de grupo; 
  
Contribuir para o desenvolvimento de 
competências, de acordo com o perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória; 
 Identificar dificuldades de aprendizagem do 
aluno; 
 
Reforçar a aprendizagem de conteúdos 
programáticos lecionados no seio da turma; 

 

 Professores de 
Português, de 
Matemática, de 
Físico-Química A e de 
Biologia e Geologia 
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 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

AE Matemática – 2.ºciclo 5.ºA  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

AE Português-2.ºciclo 5.ºA  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

AE Português-2.ºciclo 5.ºB  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

AE Matemática – 2.ºciclo 5.ºB  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

AE Matemática – 2.ºciclo  5.ºC  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

AE Português-2.ºciclo  5.ºC  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

AE Português – 2.ºciclo  6.ºA  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

AE Matemática-2.ºciclo 6.ºA  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

AE Matemática – 2.ºciclo 6.ºB  
 

   

 4.ªfeira -16:20 – 
17:10 

AE Português – 2.ºciclo 6.ºB  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

AE Matemática-2.ºciclo 6.ºC  
 

   

 4.ªfeira -16:20 – 
17:10 

AE Português – 2.ºciclo 6.ºC  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

7.ºA  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

7.ºA  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

7.ºB  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

7.ºB  
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 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

7.ºC  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

7.ºC  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

8.ºA  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

8.ºA  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

8.ºB  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

8.ºB  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

8.ºC  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

8.ºC  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

9.ºA  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

9.ºA  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

9.ºB  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

9.ºB  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática– 3.ºciclo 

 

9.ºC  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

9.ºC  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática– 3.ºciclo 

 

9.ºD  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

9.ºD  
 

   

 4.ªfeira -12:20 – 
13:15 

Apa Português – 3.ºciclo 

 

10.ºA  
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 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Física-Química A – 
3.ºciclo 

 

10.ºA  

 
   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Matemática – 3.ºciclo 

 

10.ºA  
 

   

 6.ªfeira – 12:25 – 
13:15 

Biologia e Geologia 11.ºA  
 

   

 4.ªfeira -14:20 – 
15:10 

Apa Matemática  

 

11.ºA  
 

   

 4.ªfeira -15:20 – 
16:10 

Apa Física-Química A  

 

11.ºA  
 

   

 4.ªfeira – 16:20 – 
17:10 

Português 11.ºA  
 

   

 2.ªfeira – 16:20 – 
17:10 

Apoio Tutorial Alunos do 7.ºano Atuar preventivamente antecipando 
fatores/preditores de insucesso e abandono 
escolar; 
 Desenvolver no aluno hábitos e métodos de 
estudo; 
 Estimular a autoestima e a autonomia do 
aluno. 
 

    

 3.ªfeira – 16:20-
17:10 

Apoio Tutorial Alunos do 8.ºano 
 

   

 5.ªfeira – 16:20-
17:10 

Apoio Tutorial Alunos do 9.ºano 
 

   

 

 
 
6. DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR 
 

6.1.  Contextualização 
 

Domínios de Autonomia Curricular (DAC), áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, desenvolvidas a partir da 

matriz curricular-base de uma oferta educativa e formativa, tendo por referência os documentos curriculares, em resultado do exercício de autonomia 

e flexibilidade, sendo, para o efeito, convocados, total ou parcialmente, os tempos destinados a componentes do currículo, áreas disciplinares e 

disciplinas. – Dec-Lei 55/2018 
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6.2. Atividades 

 
       AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Objetivos  Descrição da atividade Recursos 
Organização 

(Professores/Disciplinas) 
Realizada 

(S/N) 

A
o

 lo
n

go
 d

o
 a

n
o

 le
ti

vo
 

Plantas com 
Sabor e Arte 

S1/2 
-Desenvolver atitudes 
responsáveis face à Natureza; 
 
-Respeitar e preservar o 
património natural 
 
-Explorar diferentes técnicas de 
expressão plástica; 
 
-Reconhecer a diversidade de 
plantas e a sua utilização. 

Elaboração de composições 
visuais com folhas secas, 
recorrendo às técnicas de 
recorte e colagem; 
Dramatização da obra “A 
revolta dos vegetais” de David 
Aceituno e Daniel Montero 
Galá; 
Elaboração da prenda do Dia 
do Pai: kit de ervas 
aromáticas; 
Elaboração da prenda do Dia 
da Mãe: saquinho de cheiro 
com ervas aromáticas; 
Construção de uma horta 
pedagógica. 

Plantas 
diversificadas 
(folhas secas, 
ervas aromáticas, 
sementes, etc.); 
cartolinas, papeis, 
materiais 
riscadores 
diversificados, 
computador. 

Prof. Titular 
Turma 
P, EM, M, 
 EA 

 

S3/4  
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1
º 

P
er

ío
d

o
 

 
 

Educação 
ambiental 
- Natal e a 
reciclagem 

G1/3 

 
 
-Desenvolver atitudes 
responsáveis face à Natureza; 
 
-Incentivar as crianças a viverem 
esta quadra respeitando os 
valores a ela implícitos (amor, 
respeito, tolerância, 
solidariedade, …) e a natureza;   
 
-Explorar diferentes técnicas de 
expressão plástica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Incentivar os alunos para não 
abater árvores/ pinheiros de 
Natal, através de pesquisas na 
internet; realizar cartazes 
alusivos; 
O meu presépio/árvore de 
natal ecológico- Decoração da 
escola com figuras de natal 
ecológicas (presépios, árvores 
de natas, enfeites) produzidos 
pelos alunos com ajuda de 
pais/encarregados de 
educação e professoras/es; 
Incentivar as crianças a 
viverem esta quadra 
respeitando os valores a ela 
implícitos (amor, respeito, 
tolerância, solidariedade, …) e 
a natureza;  
 
 

Projetor 
Material de 

desgaste 
(cartolinas, papel, 

cola, lápis…) 
Materiais 
reutilizáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Titular 
Turma/P, EM 
 EA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglês 

 

 

G2/4 
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Educação 
ambiental-
Dunas da 

Tocha 

 
-Aproximar as crianças/alunos da 
natureza, alertando para a 
riqueza da flora costeira e a 
ameaça de espécies invasoras; 
-Estimular a curiosidade dos 
alunos para uma procura mais 
efetiva e sistemática de 
informação/conhecimento 
contribuindo para aprendizagens 
continuas e autónomas; 
- Identificar a camarinha como 
planta endémica; 
- Reconhecer o potencial da 
camarinha como fonte alimentar;  
- Reconhecer o valor da 
camarinha e a necessidade da 
preservação dos ecossistemas 
onde se encontra. 
- Aplicar vocabulário aprendido 
na sala de aula. 

 
- Visita de estudo à Praia da 
Tocha e matas/dunas 
envolventes 
-Organização de um 
cartaz/trabalho sobre o 
património natural local – 
Dunas da Tocha - Projeto 
EMC2 “Explorar Matos da 
Camarinha da Costa” - 'mini-
herbário'  
- Confeção de uma 
receita/compota com o fruto 
da camarinheira 
-Elaboração de um cartaz 
relativo à proteção do 
ambiente em consonância 
com o tema: Let’s protect the 
planet”. 

 
Autocarro da C. 
M. de 
Cantanhede 
 
Materiais 
recolhidos na 
visita (plantas, 
areia, pequenas 
conchas,) 
Manuais, internet 
e biblioteca.  
Materiais de   
desgaste (cola, 
tesoura, 
cartolinas, papel 
cenário…) 
Camarinhas, 
açúcar, utensílios 
de cozinha, 
frascos de vidro 
Material de 
desgaste. 

 
Prof. Titular 
Turma/P, EM 
Prof. EA 
Inglês 
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A
o

 lo
n

go
 d

o
 a

n
o

 le
ti

vo
 

Preservação 
Sustentável do 

Património 
Natural local – 

 “A 
biodiversidade 
do nosso meio” 

T1.ºA 
- Conhecer a biodiversidade 
/riqueza natural do meio local;  
- Respeitar e preservar o 
património natural 

 Observação dos seres vivos 
do meio ambiente 
Pesquisa sobre os mesmos 
Saída ao meio 
Elaboração de herbário  
Realização de padlet 
 

Projetor 
Material de 
desgaste 
(cartolinas, papel, 
cola, lápis…) 
Materiais 
reutilizáveis 

Prof. Titular / 
Profs. AEC 
Turma/P, EM, 
MAT. EA 
 

 

T1.ºB  

2
º 

P
er

ío
d

o
 

As plantas 
nossas 
amigas 

T2.ºA 

-Compreender textos 
informativos, textos narrativos e 
poemas; 
 
-Reconhecer a diversidade de 
plantas e a sua utilização; 
 
-Desenvolver atitudes 
responsáveis face à Natureza; 
 
-Explorar diferentes técnicas de 
expressão plástica. 

-Exploração dos textos 
 “O que é uma floresta?” 
 ” Plantar uma floresta” 
” Uma manhã de primavera”; 
-Decalque de folhas; 
carimbagem com partes de 
plantas (raiz / caule); 
-Elaboração de um cartaz – 
agrupar plantas segundo a sua 
utilização; 
-Retirar ervas daninhas do 
jardim / horta. 

Plantas diversas, 
fotos, revistas, 
folhetos 
publicitários, 
computador, 
vídeoprojetor, 
manuais de P/EM, 
cartolinas, tintas, 
tesoura, cola 

Professor titular 
de turma / P, 
EM, EA 

 

T2.ºB  

 

  
1º P 

 
19/10/
2022 

  
  
  
  
  
 

(Tema do 1º 
Ciclo) 

Preservação 
Sustentável 

do Património 
Natural e 
Cultural  

  
  
 
 
 

T3.ºA 
-Consciencializar os alunos sobre 
a importância da produção e 
consumo de alimentos saudáveis 
e sustentáveis para o nosso 
planeta.   
-Sensibilizar os alunos para a 
importância de uma agricultura 
biológica.  

  
   
  
 

Exploração do texto “Jogos 
Olímpicos da Vida Saudável “e 
reflexão sobre o mesmo.  
Elaboração do painel:  
” A floresta dos legumes”. 
Dramatização da floresta dos 
legumes.    
Degustação de um alimento 
(filhós) confecionados com 
alimentos saudáveis tendo em 
conta a gastronomia da nossa 
região.  

Computador, 
projetor, manuais 

de Português e 
Estudo do Meio, 

Plantas 
aromáticas e 

terra… 

Professora 
Titular, 

professora de 
Educação 

Artística e de 
Educação 

Especial/Discipli
nas Português, 
Estudo do Meio 

e Educação 
Artística. 

 

T3.ºB  
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2º P 

  
4/01. 

 
Mês 
de 

março 

 

 
Alimentação 
Sustentável. 

 

  
Cultivo de plantas aromáticas 
num canteiro da escola. 
  
Colheita de plantas aromáticas 
cultivadas nos canteiros e 
estudo das suas características 
e importância alimentar. 
 

1º P 

Educação 
ambiental-
Dunas da 

Tocha 
 

T4.ºA 

-Aproximar as crianças/alunos da 
natureza, alertando para a 
riqueza da flora costeira e a 
ameaça de espécies invasoras; 
-Estimular a curiosidade dos 
alunos para uma procura mais 
efetiva e sistemática de 
informação/conhecimento 
contribuindo para aprendizagens 
continuas e autónomas; 
- Identificar a camarinha como 
planta endémica; 
- Reconhecer o potencial da 
camarinha como fonte alimentar;  
- Reconhecer o valor da 
camarinha e a necessidade da 
preservação dos ecossistemas 
onde se encontra. 
- Aplicar vocabulário aprendido 
na sala de aula. 
 

Visita de estudo à Praia da 
Tocha e matas/dunas 
envolventes 
Organização de um 
cartaz/trabalho sobre o 
património natural local – 
Dunas da Tocha - Projeto 
EMC2 “Explorar Matos da 
Camarinha da Costa” - 'mini -
herbário'  
Confeção de uma 
receita/compota com o fruto 
da camarinheira 
Elaboração de um cartaz 
relativo à proteção do 
ambiente em consonância 
com o tema: Let’s protect the 
planet”. 

 

Autocarro da C. 
M. de 
Cantanhede 
 
Materiais 
recolhidos na 
visita (plantas, 
areia, pequenas 
conchas,) 
Manuais, internet 
e biblioteca.  
Materiais de   
desgaste (cola, 
tesoura, 
cartolinas, papel 
cenário…) 
Camarinhas, 
açúcar, utensílios 
de cozinha, 
frascos de vidro 
Material de 
desgaste 
 

Prof. Titular 
Turma/P, EM 
Prof. EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês 
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A
o

 lo
n

go
 d

o
 a

n
o

 

“O papel do 
papel” 

 

 
 

 
5.ºA 

 

Sensibilização coletiva para o 
consumo mais consciente do 
papel e criar soluções para o 
descarte adequado e a sua 
reutilização.  

Leitura e exploração do 
anúncio publicitário da página 
26 do manual “campanha 
papel por alimentos” - uma 
ação promovida pela 
Federação Portuguesa dos 
Bancos Alimentares.  
  
Elaboração de anúncio 
publicitário; frases apelativas/ 
slogans.   
Reaproveitamento de baldes 
de tinta para ecopontos azuis.  
  
As turmas na disciplina de 
Educação Visual irão pintar e 
decorar os baldes de tinta, 
para colocar nas salas de aula 
do 2º ciclo. Suportes.  
  
Pesquisa e visionamento de 
vídeos sobre o tema em 
questão.  
   
Elaboração de gráficos 
alusivos ao peso do papel 
recolhido 

Computador, 
projetor,   

Cola branca, 
baldes de tinta 

usados.  
 

Professores:   
Port  
EV  

Mat   
CN  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.ºB 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.ºC 

 

“O papel do 
papel” 

 
6.ºA 

 
Sensibilizar os alunos para o 
impacto ambiental do excesso de 
consumo de papel e quais as 
soluções para reduzir esse 

-Colocação de todo o papel 
desperdiçado em sala de aula, 
no eco ponto azul, que se 
encontra na sala  
- Quinzenalmente ou assim 

Computador, 
projetor, 

Cola branca, 
baldes de tinta 

usados. 

Professores: 
ET 
Mat. 
TIC 
CN 

 

6.ºB  

6.ºC 
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impacto. que necessário, esvaziar o eco 
ponto e pesar o papel. 
- Registar em tabela Excel as 
pesagens  
-Armazenamento do papel no 
contentor que se encontra no 
Ginásio 
- Fabrico de papel artesanal e 
de pasta de papel, para 
criações artísticas a partir de 
papel usado nas aulas de 
Educação tecnológica. 

A
o

 lo
n

go
 d

o
 A

n
o

  

Chapéus há 
muitos! 

7.ºA 

-Sensibilizar os alunos para a 
beleza da paisagem envolvente; 
-Valorizar o património natural e 
arquitetónico; 
-Promover a escrita e a oralidade 
(apresentação do projeto à 
comunidade escolar); 
-Desenvolver a criatividade; 
-Desenvolver o saber científico e 
tecnológico; 
-Tomar consciência de vários 
materiais e técnicas usados na 
confeção dos chapéus 

Realização de um percurso 
pedestre para conhecer a 

região; 
 

Registo fotográfico; 
 

Visita de estudo ao Museu da 
Chapelaria, Gaia 

 
Desfile de chapéus decorados 
com elementos da paisagem 

local 

 
Materiais 
recolhidos na 
visita (fauna e 
flora),  
Impressão de 
fotografias; 
 internet; 
Materiais de   
desgaste (cola, 
tesoura, 
cartolinas, papel 
cenário…); 
 
Autocarro 

DT 
Professores de 

Português, 
Inglês, Francês, 
Ed. Visual, Ed. 
Tecnológica 

 

7.ºB DT 
Professores de 

Português, 
Inglês,, Francês, 
Ed. Visual, Ed. 
Tecnológica 

 

7.ºC DT 
Professores de 

Português, 
Inglês,  

Geografia,  
EMRC  

 Ed. Visual, Ed. 
Tecnológica 
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2
º 

e 
3

º 
P

  
 

“Vai ficar um 
mimo!” 

8.ºA 
Desenvolver atitudes 

responsáveis face à reciclagem; 
Sensibilizar os alunos para a 

preservação e embelezamento do 
património escolar: 

Propor melhoria de acessibilidade 
dos espaços escolares e da Vila 

da Tocha. 

Realização de ecopontos para 
colocar em diversos locais da 
escola; 
Elaboração de uma carta às 
Entidades competentes com 
sugestões de melhorias de 
acessibilidade na Vila da Tocha 
e na escola sede do 
Agrupamento AEGM 

Computador, 
papel, tintas, ... 

Port 
TIC 
FQ 
Fr 

Esp 
EV 
ET 

EMRC 

 

8.ºB  

8.ºC 

 

1
º 

e 
2

ºP
 “Educar com 

afeto, 
construindo o 

futuro” 

9.ºA 

Promover a aquisição de 
conhecimento, informação e 
outros saberes, relativos aos 

conteúdos das AE 
Promover a criatividade dos 

alunos 
Envolver a comunidade escolar 

Promover a expressão de 
sentimentos 

Promover a comemoração do 
dia de S. Valentim, envolvendo 
a comunidade escolar, com a 
realização de um Mural de 
Afetos e construção de 
postais. 

Biblioteca escolar 
(espaço, consulta 
de livros, revistas 
e outros materiais 
disponíveis); 
orientação e 
apoio na 
concretização das 
etapas do 
trabalho, sala de 
aula, 
computadores, 
fitas, marcadores, 
fita cola de cobre, 
leds e pilhas 
botão, etc. 
 

CN 
CD 

EMRC 
EV 
FQ 

 

9.ºB  

9.ºC  

9.ºD  

A
o

 lo
n

go
 d

o
 

an
o

 le
ti

vo
 

 10.ºA 

- Sensibilizar para a proteção, 
preservação e valorização dos 
recursos naturais, 
nomeadamente a água;  
- Fomentar o conhecimento 

Participação nos festivais 
“Marmostra” e “Catraia”; 
-Dar continuidade à campanha  
“ Recycle to Surf” ( recolha de 
escovas de dentes usadas, que 

Parceria com os 
dinamizadores do 

festival de 
internacional de 

cinema 

Português 
Inglês 

Filosofia 
EMRC 

 

 10.ºB  
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experimental junto dos alunos 
em prol do desenvolvimento 
sustentável;  
- Demonstrar a importância da 
participação de todos na 
melhoria da qualidade ambiental, 
através da adoção de atitudes 
ambientalmente mais corretas; 
-Compreender os equilíbrios e as 
fragilidades do mundo natural na 
adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios 
globais do ambiente;  
-Manifestar consciência e 
responsabilidade ambiental e 
social, trabalhando 
colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção 
de um futuro sustentável. 

depois de  recicladas e 
transformadas  em pranchas 
de surf adaptadas  serão 
doadas  à Associação 
Portuguesa de Surf Adaptado. 

“Marmostra”, do 
festival de arte 

sustentável 
“Catraia” e com o 

responsável da 
empresa “Sun 

Factory”, que se 
deslocarão à 
Escola para 

promover uma 
reflexão sobre a 
necessidade de 

proteger os 
oceanos. 
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A
o

 lo
n

go
 d

o
 a

n
o

 le
ti

vo
 

Rumo ao 
futuro II - 

“Regalos da 
Gândara”   

11.ºA 

-Valorizar os produtos da terra e 
a floresta da região da Gândara 
com a marca “Regalos Da 
Gândara”;  
Produto Final: Viagem de estudo 
a S. Miguel 

Com o que a terra produz (da 
agricultura - fazer doces e 
compotas, broa de milho, pão, 
etc.) e a floresta (cogumelos, 
carqueja, …)  oferecem, 
pretende-se valorizá-los, 
dinamizá-los e divulga-los na 
região e fora dela. 
Recolher frascos de vidro e 
reutilizar. 
Construção de caixas em 
origami. 
Vender os produtos 
confecionados nos mercados 
da Tocha, Sanguinheira e Bom 
Sucesso. 

Produtos das 
hortas e floresta; 

Recipientes 
Reutilizados; 

Papel; 
Cozinha da sala 
de restauração; 

Parcerias com as 
Juntas de 

Freguesia de 
Tocha, 

Sanguinheira; 
Bom Sucesso; 

empresas; 
Cooperativa 

Agrícola da Tocha 

FQA;  BG; EF; 
EMRC 

 

Ao 
long
o do 
ano 
letiv

o 

AEGM Bike 
Zone 

11.ºB 

- Efetuar revisões a bicicletas da 
comunidade educativa; 
-Promover a mobilidade 

sustentável e os consequentes 
benefícios na saúde pública; 

-Refletir sobre os impactos do 
esgotamento dos recursos 

naturais e refletir sobre soluções 
para um desenvolvimento 

sustentável. 

-Fazer revisões a bicicletas da 
comunidade educativa; 

-Realizar uma visita de estudo 
à GAFE BIKE LAB na Escola 
Secundária da Gafanha da 

Nazaré. 

Bicicletas, AEGM 
Bike Zone, 

materiais diversos 
da oficina, 
autocarro. 

PO 
TP 
AI 

 

Ao 
long
o do 
ano 
letiv

o 

Um Quintal 
Sustentável e 
Compartimen

tado 
(conclusão) 

 

12.ºA  
-Refletir sobre os impactos do 

esgotamento dos recursos 
naturais e refletir sobre soluções 

para um desenvolvimento 
sustentável. 

- Execução da treliça 
decorativa a colocar ao longo 
de toda a largura do quintal e 
sobre a parte posterior do 
mesmo; 
- Construção da cerca de 

Computador; 
Internet 

Materiais 
diversos da 
Oficina de 
Mecânica 

PO  
TP 

MAT 
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 vedação em torno do quintal; 
- Construção de proteções 
para a geada para as 
compartimentações já 
existentes; 
- Execução de rampa de 
acesso ao quintal respeitando 
as normativas ao abrigo da lei 
em vigor (Decreto-Lei n.º 
123/97, de 22 de maio); 
- Execução de ecoponto para 
separação dos resíduos no 
local. 

 

 
 

 
7. PROJETOS E ACADEMIAS 
 

7.1. Contextualização 
 

Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 

multimodal, valorizando o papel dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de aprendizagens significativas 

Fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à 

resolução de problemas e ao reforço da sua autoestima e bem-estar. 

Assunção da importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e 

práticas, promovendo o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo; 

Dec-Lei 55/2018 
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7.2. Projetos 

 
 

Nome do Projeto   Coordenador  Equipa dinamizadora  Destinatários   Objetivos   Principais Atividades  Relatório final  
(S/N)  

Continuidade  
(S/N)  

Eco-Escolas  

EBSJGB:   
Isabel Roque  
Florbela Santos;  
EB/JI Tocha:  
 Ana Gameiro, Paula 
Cardoso;  
EB1Sanguinheira 
Graça Pinho e Sandra 
Fernandes;  
JI Sanguinheira: 
Fátima Neves e 
Andreia Catarino;  
EB Gesteira:   
Ana Martins e 
Elizabete Julião  
  

  
  
  
  

Isabel Roque  
Florbela Santos  

Alunos do 
AEGM  

- Encorajar o desenvolvimento de atividades 
que visam a melhoria do desempenho 
ambiental da escola,  
- Aumentar o conhecimento relativo a 
problemas ambientais existentes e contribuir 
para a sua divulgação na comunidade.  
- Contribuir para a alteração de 
comportamentos na comunidade escolar que 
deem resposta às preocupações ambientais 
existentes no meio onde a Escola se insere.   
- Criar meios/ ferramentas para envolver a 
comunidade na implementação das atividades;  
- Articular com as áreas curriculares e não 
curriculares no desenvolvimento de projetos 
transversais;  
- Estabelecer parcerias com entidades que 
apoiem o desenvolvimento do projeto;  
- Criar hábitos de participação e de cidadania, 
tendo como objetivo principal encontrar 
soluções que permitam melhorar a qualidade 
de vida na escola e na comunidade;  
 - Divulgar as atividades e trabalhos produzidos 
nos meios de comunicação.  

Receção do Galardão Eco-Escolas;  
  
Hastear da Bandeira Verde Eco-
Escolas (23 de nov.)  
  
Auditoria Ambiental;  
  
Horta biológica;  
  
Elaboração de sinalética para 
poupança de água e energia;  
  
Comemoração de datas temáticas 
com utilização de materiais 
reutilizados;  
  
Elaboração de sinalética para 
poupança de água e energia;  
  
Compostagem;  
  
Outros projetos, que surjam ao 
longo do ano, no âmbito dos 
temas: Resíduos, Água, Energia, 
Espaços Exteriores, Alimentação 
Saudável e Sustentável e 
Biodiversidade ou outros cuja 
abordagem se considere 
pertinente.  
 
Atividade de reflorestação com 
alunos de 5 anos do Pré-Escolar 
(14/12) em parceria com 
APPACDM 
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Escola Missão 
Continente  

  

Docentes do 2ºano da 
EB1 da Tocha  
Todo 1º ciclo  

Equipa de 
investigação 

CEIDSS  

Alunos do 
2ºano da EB1 

da Tocha  

-Implementar um estilo de vida saudável  Consumo diário de frutas e 
hortícolas  
e de lanches saudáveis.  

    

Clube de Desporto 
Escolar  

Paulo Oliveira  
Grupo de 

Educação Física   
Alunos do 1º, 2º, 

3º Ciclo e Sec.  

- Fomentar o convívio entre alunos de 
diferentes escolas  
- Proporcionar aos alunos uma participação em 
competição formal   
- Fomentar o espírito de cooperação e de 
responsabilidade.  
- Promover hábitos de prática desportiva 
regular   
- Desenvolver espírito de vida saudável  

Torneios internos  
Torneios locais entre escolas   

Torneios Distritais  
Torneios Regionais   
Torneios Nacionais  

    

   
“Projeto Ondas”  

  
Coordenadora  

Dep.de Educação 
Especial  

 

Docentes de 
Educação Especial 

  
Comunidade 

educativa  

-Promover uma cidadania inclusiva e de não 
discriminação;   
-Promover a autodeterminação dos alunos;   
-Promover uma cultura de segurança e bem-
estar na escola;    
-Promover a partilha de experiências;   
-Promover comportamentos pró-sociais;   
-Promover o trabalho cooperativo;    
-Fomentar a valorização pessoal e social e o 
reconhecimento do trabalho realizado pela 
comunidade educativa   
-Desenvolver atividades no âmbito da leitura e 
da escrita;   
-Valorizar o contacto entre culturas e dar a 
conhecer o património dos concelhos 
envolvidos.   
-Prevenir e combater o bullying.    

 “Ondas de palavras”  
  

(diálogo, debates, exploração de 
livros, elaboração de poemas, 

cartazes, ilustrações, pesquisa…- 
alunos 1.º ciclo) ao longo do ano 

letivo  

    

    
Docentes de 

Educação Especial 
e 

Biblioteca 

    - “Onde os filmes nos levam…” 
(visualização de filmes e 
elaboração de trabalhos – alunos 
2.ºe 3.º ciclos com adaptações 
curriculares significativas) ao longo 
do ano letivo  

    

          - “Vê e aprende”  
 (leitura de livros, audição de 
histórias e elaboração de trabalhos 
– alunos ensino secundário com 
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adaptações curriculares 
significativas) ao longo do ano 
letivo  

    

Departamento de 
Educação Especial 

SPO 

    - “Ondas sem bullying”:  
(visualização de filme, reflexão 
conjunta; cada turma escreve uma 
frase/slogan para a montagem de 
um painel, alusivo ao tema, por 
escola; Distribuição de material 
alusivo.  

    

    

Docentes de 
Educação Especial 

    - “Ondas de abraços”: partilha de 
experiências entre alunos com 
adaptações curriculares 
significativas de outros 
Agrupamentos  

    

 

“TRANSIÇÕES! 
Vou dar o Salto…” 

  
Psicóloga do SPO  

  
Psicóloga do SPO  

  

Pais de alunos 

finalistas do pré-

escolar; 

 

Alunos do 4º 

ano 

 

Alunos finalistas 

do 9º ano 

 

Alunos do 

12ºano 

  

  

  

Pré-escolar: Apoiar os pais dos alunos e os alunos 

finalistas do pré-escolar na gestão de emoções, 

mudança de rotinas e nas exigências, associada à 

transição para o 1º ciclo.  

4º ano: Apoiar os alunos na gestão das transições, 

esclarecendo, informando e abordando temas como 

expectativas, principais mudanças, dicas de estudo, 

resolução de conflitos.   

9º ano: Implementação de um programa de 

intervenção em grupo de orientação vocacional 

dirigido às turmas do 9.º ano;  

-Analise, exploração e encaminhamento de alunos 

que revelam insucesso escolar e constrangimentos 

com estudos no ensino regular para percursos 

educativos alternativos;  

- Articulação com escolas e entidades formadoras 

para recolha da oferta educativa e formativa;  

- Disponibilização de informação escolar e 

profissional, sob modalidades diversas, à comunidade 

escolar;  

- Promover o desenvolvimento de expetativas e 

ambições;  

-Levar os alunos a refletir sobre os seus valores e 

sobre as suas características individuais, fomentando 

  

Pré-escolar: Sessão para Pais dos 

alunos finalistas do ensino pré-escolar.  

  

4º ano: Sessões sobre o processo de 

transição para o segundo ciclo;   

Visita à escola sede. (Atividade a inserir 

no Plano de Atividades do PES)  

Elaboração de coração Puzzle;   

Entrega de diploma.  

  

9º ano: Programa de Orientação 

Vocacional com todos alunos, 

composto por várias sessões 

(Apresentação do Programa de 

Orientação Vocacional; entrevista semi-

estruturada; Aplicação de testes de 

avaliação dos interesses profissionais e 

aptidões; Apresentação do Sistema de 

Ensino Português. apresentação dos 

resultados; entrevista individual final.  

  

12º ano: Sessões de aproximação ao 

mundo do trabalho (CV, Carta de 
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o desenvolvimento do autoconceito;  

-Fomentar a reflexão acerca do ajuste entre as 

características do aluno e as profissões;  

-Dotar os alunos de estratégias de tomada de decisão 

entre as alternativas existentes;  

-Divulgar da oferta formativa das Escolas Secundárias 

e Profissionais  

da área geográfica.  

12º ano: Integrar e promover a transição adequada 

dos alunos para a vida ativa; Esclarecer os alunos 

sobre a possibilidade de prosseguimento de estudos.  

-Dar a conhecer o processo de acesso a uma 

profissão: requisitos académicos e formação 

profissional.  

Integrar e promover a transição adequada dos jovens 

para a vida ativa.  

Elaborar um currículo e uma carta de apresentação.  

Preparar os alunos para uma entrevista de emprego.  

apresentação, preparação de 

entrevista…); Atividades para 

esclarecer a possibilidade de 

prosseguimento de estudos;”.  

“PROJETO PLANO 
B!! BULLYING 

NÃO!”  

  
Psicóloga do SPO  

  
Psicóloga do SPO  

  
Alunos do 7º 

ano  

- Sensibilizar os alunos para a problemática do 
Bullying e do Ciberbullying, através de 
conhecimentos e competências práticas que 
lhes permitam identificar, prevenir, e intervir 
face ao Bullying e Ciberbullying.  

Projeto composto por 4/5 sessões 
em grupo turma:  
-Preenchimento de questionário  
- Sessões de sensibilização com 
dinâmicas de grupo/jogos;  
-Visualização de filme;   
- Analisar e explorar situações de 
bullying como agir/intervir (role 
play)  
(Atividades a inserir no Plano de 
Atividades do PES).  

    

“Projeto Divertida 
(Mente)” 

Psicóloga do SPO  Psicóloga do SPO  
Alunos do 3º 

ano  

- Promover a partilha, a cooperação e a 
resolução de problemas, bem como o 
conhecimento, a compreensão e a regulação 
emocional.  
-Fomentar a expressão das emoções de forma 
adequada e desenvolver uma melhor adaptação 
e resposta das crianças.  
- Fomentar o ajustamento psicológico 
prevenindo ou reduzindo problemas emocionais 
e/ou comportamentais. Promover o 

Projeto composto por 6 sessões 
com duração de uma hora nas 
turmas do 3º ano.  
Sessões de exploração das 
emoções  
Analisar situações concretas de 
onde são experienciadas as 
emoções básicas.  
Role Play  
Elaboração do pote da calma.  
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desempenho académico.  

“Projeto Quando 
crescer quero 

ser…” 

Psicóloga do SPO  Psicóloga do SPO  
Alunos do 4º 

ano  

- Promover o interesse pelas profissões.  
- Trabalhar a diversificação profissional.  
- Desconstruir estereótipos de género.  
- Sensibilizar para o contributo das diferentes 
profissões no bom funcionamento social.  
- Promover o desenvolvimento de aptidões para 
a vida real, a compreensão do mundo dos 
adultos, a interação social e a aquisição de 
atitudes e valores.  

Projeto composto por 4 sessões 
onde são exploradas as seguintes 
temáticas:   
O que é uma profissão?  
Que profissões conheço?  
Qual a profissão dos meus pais?  
Há profissões associadas a 
géneros?  
Jogo das Profissões.  
Atividade “Viagem ao futuro2.   

    

 
 

7.3. Academias 
 
 

Nome da Academia   Responsáveis  Horário  Destinatário  Objetivos   Principais Atividades  Relatório final  
(S/N)  

Continuidade  
(S/N)  

Clube Ciência Viva   

“À descoberta da 

ciência”  

  

 Florbela Santos  
 Mª João Oliveira  

Adelaide Jesus  
Paula Cardoso  

Lurdes Magueta  

4ªfeira   

à tarde  

Alunos do JI e 
1.º Ciclo   

- Despertar a curiosidade científica;   
- Desenvolver o gosto pela aprendizagem das 
ciências pela via experimental, dentro e fora do 
espaço físico da sala de aula;  
- Contribuir para a promoção de uma cultura 
científica na Escola e no Agrupamento de Escolas;   
desvendar os processos físicos, químicos e 
biológicos por trás das ações quotidianas;  
- Desenvolver o raciocínio matemático através de 
atividades / jogos divertidos;  
envolver os alunos nas atividades do Clube;  
- Melhorar as condições para a realização de 
atividades experimentais na Escola;  
- Motivar para as ciências experimentais, através 
de novos modelos de ensino;  
- Desenvolver o gosto pela observação, pela 
experimentação e pelo conhecimento científico;  
- Mobilizar os saberes científicos dos participantes 
e proporcionar-lhes o uso de instrumentos a que 
dificilmente têm acesso de outra forma;  
- Sensibilizar professores e alunos no domínio das 

Visita de estudo à Praia da Tocha e 
matas envolventes - Projeto Emc2 
“Explorar Matos de Camarinha da 
Costa” (MARE);  
Sessões de divulgação científica no 
âmbito das ST(R)EAM, realização de 
experiências, saídas de campo, 
atividades com realidade 
aumentada ou outras atividades 
envolvendo os alunos Escola Básica 
e Secundária João Garcia Bacelar, 
no âmbito da articulação vertical 
entre os vários ciclos de ensino do 
agrupamento.  
Projeto RÓMULO  
Visitas de estudo ao Departamento 
de Física da UC para realização de 
atividades experimentais.  
Oficina de Origami  
Oficina de cata ventos  
Oficina de reciclagem de papel  
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tecnologias de informação e comunicação;   
- Desenvolver projetos, promovendo a 
interdisciplinaridade, de modo a tornar o aluno 
agente ativo e participativo na construção do seu 
conhecimento;   
- Promover o intercâmbio com outras escolas e 
instituições de investigação científica;  
 - Estabelecer parcerias continuamente, por forma 
a otimizar recursos e possibilitar a existência de 
mais atividades científicas;   
- Participar e potenciar a participação de alunos e 
professores e concursos/seminários/workshops/ 
encontros de carácter científico, 
preferencialmente onde exista a apresentação de 
trabalhos/projetos realizados no AE;  
- Promover um “Dia das Ciências” em cada ano 
letivo;  
- Estabelecer uma maior interação entre todos os 
membros da comunidade educativa, incluindo 
famílias e restante comunidade local.  
  

Utilização do papel reciclado para 
convites, cartões, capas de 
cadernos...  
Participação e organização de 
visitas de estudo científicas e 
tecnológicas garantindo a 
participação em pelo menos 1 
evento.  
Academia de Biotecnologia – 
realização de atividades 
experimentais na escola -parceria 
com o Biocant  
Participação em concursos/  
seminários/ workshops/ encontros 
de carácter científico garantindo a 
participação em pelo menos 2 
eventos: 
-Palestra labFCTUC “As aves da 
nossa praia” com o Dr. Vítor Paiva 
da UC destinada aos alunos do pré-
escolar (24/11/2023) 
- Palestra labFCTUC “A história de 
um grão de areia” com o Dr. Pedro 
Costa para o 4º ano da Tocha e 3º e 
4º da Sanguinheira (11/01/2023) 
- Oficina labFCTUC “Amostras de 
rochas e minerais” com o Dr. Pedro 
Costa para o JI da Tocha e JI da 
Sanguinheira (09/02/2023) 
- Palestra” Conhecer as aves 
florestais que nidificam em 
cavidades e como as alterações 
climáticas as podem afetar” para 
os alunos do 2º ano da EB1 
Sanguinheira e para a EB da 
Gesteira (30/01/2023) 
(Articulação com parceiros e com o 
projeto Eco-Escolas)  
Ações de sensibilização  
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Atividades experimentais  
Visitas de estudo  
Parcerias com Programas de 
sensibilização ambiental (Ex: 
INOVA)  
(articulação com projeto Eco-
Escolas)  
Compostagem na Escola  
Aquisição de infraestruturas  
Formação da comunidade escolar  
Parcerias com Programas de 
sensibilização ambiental (Ex: 
INOVA)  
Uma Horta na Escola:  
Construção dos canteiros;  
Preparação dos canteiros para 
plantação;  
Plantação de produtos hortícolas e 
respetiva manutenção de forma 
biológica.  
(Articulação com o projeto Eco-
Escolas e com parceiros locais)  
Dinamização do Dia da Ciência com 
atividades diversificadas aberto a 
toda a comunidade educativa, 
incluindo famílias e restante 
comunidade local (colaboração dos 
vários parceiros).  

Clube Ciência 
Viva   

“Mais Ciência, 
melhor futuro”   

Florbela Santos   
Isabel Roque   
Helena Bica   

Custódia Dias   
Teresa Moleiro   

   
   

4ªfeira   
14.20 - 16.10h   

Alunos do 2º, 3º 
Ciclos e Sec.   

- Contribuir para a promoção de uma cultura 
científica na Escola e no Agrupamento de Escolas; 
   
- Despertar a curiosidade científica;    
- Desenvolver o gosto pela aprendizagem das 
ciências pela via experimental, dentro e fora do 
espaço físico da sala de aula;   
- Promover/ envolver os alunos nas atividades do 
Clube;   
- Melhorar as condições das instalações 
laboratoriais da Escola;   

Criação de uma página web p/ 
divulgação do clube;  
Visita de estudo à Praia da Tocha e 
matas envolventes - Projeto Emc2   
“Explorar Matos de Camarinha da 
Costa” M(ARE);  
Dinamização do espaço do clube: 
sessões de divulgação científica no 
âmbito das ST(R)EAM, realização de 
experiências, saídas de campo; 
atividades com realidade aumentada ou 
outras atividades envolvendo os 
alunos;   
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- Motivar uma nova geração para a área científica, 
através de novos modelos de ensino;   
- Desenvolver o gosto pela observação, pela 
experimentação e pelo conhecimento científico;   
- Mobilizar os saberes científicos dos participantes 
e proporcionar-lhes o uso de instrumentos a que 
dificilmente têm acesso de outra forma;   
- Sensibilizar professores e alunos no domínio das 
tecnologias de informação e comunicação;    
- Desenvolver projetos, promovendo a 
interdisciplinaridade, de modo a tornar o aluno 
agente ativo e participativo na construção do seu 
conhecimento;    
- Promover o intercâmbio com outras escolas e 
instituições de investigação científica;   
- Estabelecer parcerias continuamente, por forma 
a otimizar recursos e possibilitar a existência de 
mais atividades científicas;    
- Participar e potenciar a participação de alunos e 
professores e concursos/seminários/workshops/ 
encontros de carácter científico, 
preferencialmente onde exista a apresentação de 
trabalhos/projetos realizados no AE;   
- Promover um “Dia/ Semana das ST(R)EAM” em 
cada ano letivo;   
- Estabelecer uma maior interação entre todos os 
membros da comunidade educativa, incluindo 
famílias e restante comunidade local.   

Promoção de atividades experimentais 
no Jardim de Infância (JI), 1º ciclo do 
ensino básico;  
Promoção de concurso de literacia 
científica ST(R)EAM inter-turmas;   
Participação e organização de visitas de 
estudo científicas e tecnológicas 
garantindo a participação em pelo 
menos 2 eventos;  
Promoção de palestras científicas e 
contacto com investigadores no AE 
garantindo a participação em pelo 
menos 2 eventos;  
-Palestra: A vida começa aqui, mas 
continua já a seguir: Biologia da 
Reprodução e Células Estaminais-  
15/12/2022-  Prof. Doutor João 
Ramalho Santos (LabFCTUC) tendo 
como destinatários os alunos do 11º A 
- Palestra “Bactérias resistentes a 
antibióticos e onde encontrá-las” – 
16/01/2023- Dra. Isabel Henriques 
(LabFCTUC) tendo como destinatários 
os alunos do 9º.ano 
Academia de Biotecnologia – realização 
de atividades experimentais na escola -
parceria com o Biocant;  
Participação em concursos/   
seminários/ workshops/ encontros de 
carácter científico garantindo a 
participação em pelo menos 2 eventos;   
Ações de sensibilização;  
Atividades experimentais;  
Visitas de estudo;   
Parcerias com Programas de 
sensibilização ambiental (Ex: INOVA)   
(articulação com projeto Eco-Escolas);   
Participação nos desafios   
Invasoras.pt;    
Saídas de campo para identificação, 
mapeamento, estudo da fenologia e 
controlo de espécies invasoras nos 
ecossistemas próximos;   
Observação das estruturas reprodutoras 
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à lupa e ao microscópio;  
Preparação de atividades direcionadas 
aos alunos mais novos;   
Saídas de campo para    
monitorização do agente de controlo 
biológico da acácia-de-espigas.   
Parceria com o Projeto “Invader” da 
equipa Invasoras.pt;  
Observação à lupa e ao microscópio das 
fases do ciclo de vida do inseto parasita;  
Preparação de atividades direcionadas 
aos alunos mais novos sobre a relação 
biológica entre o inseto e a acácia;  
Participação no projeto Coastwatch.   
Saídas de campo para observação da 
geologia, biodiversidade, ecologia e 
ameaças ao ecossistema dunar;   
Identificação de espécies e mapeamento 
com recurso a aplicações para 
telemóvel;   
Elaboração de painéis informativos para 
o local. (articulação com Junta de 
Freguesia, Câmara Municipal, com os 
parceiros científicos e com projeto Eco-
Escolas)   
Dinamização do Dia ST(R)EAM com 
atividades diversificadas aberto a toda a 
comunidade educativa, incluindo 
famílias e restante comunidade local 
(colaboração dos vários parceiros).   
 
-  

Clube de 
Pensamento 

Computacional, 
Programação e 

Robótica  
  

  
Dina Marques 

Ana Duarte   

1 bloco de 2 
tempos 

consecutivos 
por semana  

  

Alunos do 
Agrupamento 

(do pré-escolar ao 

secundário)  
Docentes 

interessados   

- Promover o gosto pelas STREAM;  
- Fomentar o interesse e o contacto dos alunos e 
docentes interessados com o pensamento 
computacional, a programação e a robótica, tendo 
como base de trabalho a interdisciplinaridade com 
as diferentes áreas do saber (Português, Língua 
Estrangeira, Matemática, CN, FQ, Artes, etc.);  
- Fomentar o gosto pela tecnologia e pela ciência, 
tendo em conta a diferenciação pedagógica e 
diversificação de estratégias educativas;  
- Incentivar os alunos a encontrarem soluções para 

Aquisição de material e 
equipamento.  
Concurso “Cria o nome e logótipo 
do clube” aberto aos alunos 
inscritos;  
Criação de páginas nas redes 
sociais, Facebook e Instagram, para 
divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos, com partilha no 
Facebook do AEGM;  
 Desenvolvimento de atividades de 
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as diferentes situações problemáticas propostas;  
- Desenvolver competências de trabalho em 
equipa;  

programação de objetos tangíveis e 
por blocos;  
Montagem e programação de 
robots  
Participação em concursos/eventos 
de programação (com e sem 
computador), robótica, realidade 
aumentada, realidade virtual, 
modelação e impressão 3D e outras 
a definir;  

Academia de Artes  
Ana Quinteiro  
Sílvia Pereira  

No período da 
tarde   

Todos os 
alunos da 

escola sede  

- Desenvolver o gosto pelas artes;  
- Experimentar novos meios, técnicas e materiais 
de expressão plástica;  
- Executar trabalhos bi e tri dimensionais;  
- Valorizar as potencialidades criativas e 
imaginativas dos alunos e a sua expressão 
artística;  
- Desenvolver a criatividade e a sensibilidade 
estética;  
- Selecionar de forma autónoma, processos de 
trabalho e de registo de ideias que envolvam a 
pesquisa a investigação e a experimentação;   
- Participação em datas comemorativas;  
- Organizar exposições.  

Desenho, pintura, escultura, artes 
decorativas, costura, bordados, 
tapeçaria, croché, tricot, colagens, 
macramé e culinária.  

    

Plano Nacional de 
Cinema  

Professor 
bibliotecário  

Biblioteca 
Escolar  

(professores)  

Comunidade 
Escolar   

Todos os ciclos 
de Ensino  

- Promover a literacia para o cinema junto do 
público escolar e a divulgação de obras 
cinematográficas nacionais.  
- Formar públicos, através do acesso a recursos e 
atividades diversificados que permitem a «leitura» 
e compreensão de obras cinematográficas e 
audiovisuais,   
- Despertar os jovens para o prazer e o hábito de 
ver cinema ao longo da vida, bem como a 
valorização do cinema enquanto arte.  

Divulgação de recursos disponíveis;  
Exibição e comentário de filmes;  
Apoio curricular e complemento a 
datas comemorativas.  

    

  

Escrita em 
residência digital  

  
  

Professor 
Bibliotecário  

Equipa da BE  
  

Professores de 
Português  

  
(docentes de 

Alunos do 2.º e 
3.º Ciclos  

- Promover o rigor e a qualidade das produções 
escritas dos alunos, ao nível da correção 
ortográfica, morfossintática, coesão e coerência 
textuais, variedade e propriedade vocabular, 
aplicados a diferentes tipologias de texto (no 

Trabalho em sala de aula e na 
biblioteca, para aperfeiçoamento da 
escrita, com realização de fichas de 
trabalho e aplicações digitais;  
Sessões de escrita criativa / desafios 
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(2021-2023)  História, Ciências 
Naturais e 

Educação Visual)  

contexto de disciplinas tão diversas como as 
Ciências Naturais, História e Educação Visual);   
- Estimular o gosto pela escrita e a exploração da 
plasticidade da língua, sensibilizando os alunos 
para as potencialidades do uso criativo da palavra 
escrita, através de uma abordagem de pendor 
estético, que os leve a construir e a apreciar os 
textos dos mais diversos géneros, em formatos e 
media variados.  

de escrita, desencadeados pelos 
docentes de Português, pela BE;  
Sessões remotas com formadores / 
escritores;  
Elaboração de textos e outros 
produtos multimédia e sua 
publicação online.  
Formação de professores (AFCD)  
Encontro das turmas envolvidas 
com formadoras  
(cf. “Candidatura RBE 2021: “Leituras 
com…a Biblioteca”: projeto “Escrita e 
residência digital”, 2021-2023)  

  

Vamos todos Ler+  
  

(a Ler+, PNL 2027)  

  

  

Equipa da BE  
  

Educadoras e 
Professores dos 
vários níveis de 

ensino 
(titulares e 

docentes de 
Português)  

  
Comunidade 

educativa  

- Incentivar e valorizar a leitura junto dos alunos do 
pré-escolar, 1ºCEB e das respetivas famílias, 
envolvendo ativamente os  
pais e encarregados de educação, em casa e na 
escola, em atividades centradas no livro.  
- Desenvolver competências leitoras em todos os 
alunos do 2ºCEB, designadamente nos que 
manifestam maior  
resistência ou dificuldade nesta literacia.  
- Promover a leitura autónoma e por prazer, 
elevando o número de requisições de obras por 
parte dos alunos do 3ºCEB, envolvendo-os 
ativamente em ações de marketing do livro e da 
leitura, potenciadas por recursos e ferramentas 
digitais.  

  

Atividades formais e lúdicas (jogos), 
com envolvimento de pais, 
docentes e aluno;  
Produção de conteúdos e 
publicação dos mesmos online para 
marketing da coleção;  
  
(cf. Candidatura aLer+2018 (PNL 
2027): “Projeto Vamos todos Ler+” 
elaborada pela Biblioteca Escolar)  

    

Erasmus+ “School 
XXI – Overcoming 

challenges”: Tertúlias 
dialógicas  

Professor 
bibliotecário  

Professores 
Bibliotecários 

do Concelho de 
Cantanhede  

Alunos de 2 
(ou 39 turmas 
do 1.º CEB e 
uma sala do 
pré-escolar.  

- Promover a cidadania através de debates 
suscitados pela exploração de obras selecionadas 
(metodologia das” comunidades de 
Aprendizagem)  

Formação de docentes;  
Debates quinzenais  

    

Vê e Aprende  
(Ondas)  

Professor 
Bibliotecário  
Professor de 

Educação Especial  

Professor 
Bibliotecário  
Professora de 

Educação 
Especial   

(Mª João Torres)  

Alunos com 
adaptações 
curriculares 

significativas do 
ensino básico  

- Apoiar transversalmente o currículo do ensino 
básico;   
- Promover a compreensão e assimilação dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes 
trabalhados em contexto de turma;  
- Estimular a autonomia, a autoestima e o 
compromisso dos alunos com o seu processo de 

Leitura e exploração de obras e no 
visionamento e exploração de 
filmes e documentários, os alunos 
têm a oportunidade de enriquecer 
o seu portefólio de experiências 
escolares significativas, ampliando 
conhecimentos e competências e 
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ensino e de aprendizagem;  
- Envolver os alunos em atividades 
simultaneamente lúdicas e formativas, que 
incrementem o seu interesse e o prazer de 
aprender;   
- Motivar os alunos para a frequência da escola, 
reduzindo o absentismo e o abandono escolares.  

de desenvolver atitudes e 
comportamentos consentâneos 
com a vida escolar e em 
comunidade alargada.  

Escola a ler  
  
  

(Plano de 
Recuperação de 
Aprendizagens 

21|23)  

Professor 
Bibliotecário  

Docentes 
titulares de 
turma (1.º CEB)  
Professores de 
Português (2.º 
CEB)  
Equipa:  
Graça Pinho; 
Edite Andrade e 
Luís Félix  

  
  
  

Todas as turmas 
do 1.º CEB e 2.º 

CEB  

- Recuperar as aprendizagens ao nível da leitura e 
da escrita;  
- Reforçar o contacto com o livro;  
- Permitir abordagens multidiscioplinares  e o uso 
de recursos digitais   

“Leitura Orientada em Sala de Aula”:  
(obrigatório): 1 hora diária no 1.º CEB/ 1 
hora semanal no 2.º CEB  
“Projeto individual de leitura”  
“Vou levar-te comigo”  
Reunião para todos os professores –do 
1.º CEB do Concelho de Cantanhede: 12 
de Setembro – Cantanhede (BMC)  

    

10 Minutos a Ler  
Professor 

Bibliotecário  

Equipa da BE | 
Docentes dos 
diversos 
departamentos 
curriculares  

Todas as turmas 
do 2.º CEB e 3.º 

CEB  

- Promover hábitos de leitura  
- Fomentar o empréstimo de obras das diversas 
classe da Classificação Decimal Universal (CDU)  

Implementação de momentos de 
leitura nas atividades letivas das 
mais diversas turmas      

Parlamento dos 
Jovens  

Irene Gandaio  
Irene Gandaio  

Fátima Gil  
3.ºciclo e 

secundário  

- Promover a educação para a cidadania e o 
interesse dos jovens pelo debate de temas de 
atualidade  

Realização de duas Sessões 
Nacionais na AR, preparadas ao 
longo do ano letivo, com 
participação de Deputados, 
designadamente da Comissão de 
Educação, Ciência e Cultura, órgão 
parlamentar responsável pela 
orientação do programa.  

    

“Ondas de Abraços” 

Daniela Neves - 
Educação Especial 

Elena Lopes Nunes - 
Educação Especial  

Ao longo do ano 

Alunos do 2º e 
3º Ciclos do 

Ensino Básico 
com Adaptações 

Curriculares 
Significativas 

- Habilitar os jovens com saberes e valores para a 
construção de uma sociedade mais justa, centrada 
na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o 
mundo enquanto bem comum a preservar; 
- Fomentar a valorização do respeito pela 
dignidade humana, pelo exercício da cidadania 
plena, pela solidariedade para com os outros; 
- Proporcionar o contacto com novas realidades 
para enriquecimento pessoal; 
- Complementar o currículo, numa perspetiva 
transversal mobilizadora de vários saberes; 

Proporcionar aos alunos troca de 
correspondência com alunos de 
outras escolas. Os alunos 
elaborarão trabalhos de expressão 
escrita e expressão plástica que 
serão enviados através dos CTT ou 
do correio eletrónico. 
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- Contribuir para a autonomia pessoal e social; 
- Desenvolver a comunicação oral e escrita; 
- Desenvolver competências digitais; 
- Promover a sensibilidade estética e artística; 
- Fomentar a criatividade; 
- Incentivar o relacionamento interpessoal salutar 
na esfera social. 

 
 
 
 
 
 
 

8. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
 

 

8.1. Contextualização 
 
O serviço de psicologia e orientação (SPO) rege-se pelo estabelecido no Decreto-Lei 190/91, de 17 de maio e desenvolve a sua ação nos domínios do apoio 
psicopedagógico a alunos e professores, do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e da orientação escolar e profissional.  
Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) são unidades especializadas de apoio educativo, visando acompanhar o aluno ao longo do seu percurso escolar, contribuindo 
para a concretização de igualdade de oportunidades, para a promoção do sucesso educativo e para a aproximação entre a família, a escola e o mundo do trabalho. 
 

 
 

8.2. Atividades 
 
 
 

Data  Nome da 
Atividade  Destinatário  Objetivos  Descrição da atividade  Recursos  Organização  Realizada  

(S/N)  
Relatório  

(S/N)  
Continuidade  

(S/N)  

1º Período   

 1ºP 

Sessão   
“5º ano, aqui 
estou EU!!”  

Alunos do 5º 
ano  

  

- Apoiar os alunos na gestão das transições, 
esclarecendo, informando e abordando temas 
como expectativas, principais mudanças, dicas 
de estudo, resolução de conflitos.  

Apresentação do SPO às turmas 

do 5º ano e sensibilização sobre 
as exigências inerentes à transição 
para o segundo ciclo.  

          

2º Período  
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Fevereiro  

/  
Março  

Dia Internet 
Mais Segura  

Alunos do 7º 
ano  

- Apresentar e clarificar (debater) conceitos e 
comportamentos relacionados com a 
experiência de uso de ambientes e ferramentas 
digitais;   
- Refletir sobre comportamentos online e suas 
implicações;   
- Sensibilizar para a importância de uma 
utilização segura, crítica e responsável da 
Internet; X  
- Mobilizar conhecimentos e competências 
digitais para a construção de cartazes alusivos à 
atividade; X  
- Envolver os alunos em atividades de âmbito 
transversal ao currículo  
 orientadas para a cidadania;   
- Contribuir para uma Escola mais segura 
(alertar para o fenómeno do Cyberbullying)  

Sessão de sensibilização com o 
tema “Segurança na Internet”, 
onde são abordadas diversas 
problemáticas relacionadas com a 
utilização segura da Internet e das 
tecnologias digitais.  

Biblioteca  
Projetor  
Recursos 
Humanos 

(Convidados);   

Psicóloga do 
SPO  

Professora de 
TIC  

Biblioteca  

      

3º Período   

 3ºP 

Sessão 
“Vamos falar 

de 
ansiedade?!” 

Alunos do 9º 
ano  

Clarificar o conceito de ansiedade e a influência 
que tem no rendimento escolar.  
Fornecer ferramentas para lidar com a 
ansiedade em situação de avaliação.  
Prevenir o insucesso escolar.  
(Atividades a inserir no Plano de Atividades do 
PES)  

Sessão sobre ansiedade em 
situação de avaliação  

          

          

 
 
 

9. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 
 

9.1. Contextualização 
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A Biblioteca Escolar orienta a sua ação em quatro domínios de atuação (A. Currículo, literacias e aprendizagem; B. Leitura e Literacia; C. Projetos e 

Parcerias e D. Gestão da biblioteca escolar), de acordo com o Modelo de Avaliação da BE, tendo em conta as indicações, prioridades e demais 

documentos enquadradores emanados da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), nomeadamente o Referencial Aprender com a BE e o Quadro 

Estratégico 21-27. Atua com base no Projeto Educativo, dialoga com os diferentes Departamentos curriculares e desenvolve trabalho articulado com a 

Rede de Bibliotecas de Cantanhede (do qual poderão resultar novas atividades, conforme planificação específica). No corrente ano letivo, dá 

continuidade à coordenação dos Projeto “Vamos todos Ler+” (aLer+, PNL), “Escrita em residência digital” (RBE) e Plano Nacional de Cinema e apoiará a 

implementação do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da escola (Plano Transição Digital), assumindo, ainda, a coordenação do Plano 21|23 – 

Escola a ler e a orientação das atividades “tertúlias dialógicas” (no âmbito do Projeto Erasmus+ “School XXI – Overcoming challenges”: “comunidades 

de aprendizagem”).  Sendo a atividade da BE tão abrangente, assinalam-se, abaixo, apenas algumas das iniciativas a desenvolver, ficando as restantes 

descritas em modelo próprio facultado pela RBE e em outras secções desta Plano Anual de Atividades. 

 
 
 

9.2. Atividades 
 
 
 

Data  Nome da 
Atividade  Destinatários  Descrição da atividade  Objetivos  Recursos  Organização  Realizada  

(S/N)  
Relatório  

(S/N)  
Continuidade  

(S/N)  

Outubro  
  

Mês Internacional 
da Biblioteca 

Escolar  
(MIBE)  

“Ler para a Paz e 
Harmonia 
Globais”  

Comunidade 
Escolar  

Visitas à biblioteca, em contexto de 
turma, com explicação e exercícios de 
possíveis utilizações da biblioteca. 
Realização de jogo interativo e recolha de 
sugestões de atividades e ideias dos 
alunos para otimização dos serviços da BE  

Dar a conhecer a Biblioteca escolar; 
informar sobre os serviços e 
organização da Biblioteca no contexto 
de pandemia; reforçar a importância 
do respeito pelas regras e medidas de 
segurança necessárias á boa utilização 
da BE.  

Computador, 
tablets, 

projetor  

  
Biblioteca 

Escolar  
RBE        

A definir  
(de acordo 

com as opções 
e 

agendamentos 
da Rede de 

Bibliotecas de 
Cantanhede)  

Encontros com 
escritores  

Todas as 
turmas do 1.º 

CEB  

Sessão com o autor, online, no espaço da 
BE ou em Cantanhede:   
Dénis Ascenção da Conceição;  
  
*Carmén Zita Ferreira (EB Sang-9 nov.)  
  
Betweien  
  
Joana Gentil (youtuber)  

- Conhecer autores de língua 
portuguesa; descobrir o prazer de ler e 
o valor da palavra / ilustração;  
- Valorizar o livro e a leitura.  
- Proporcionar o contacto com 
diferentes modalidades de 
comunicação / expressão  

Computador, 
Internet, 
projetor,” 
webcam”,   
Autocarro (no 
caso de 
atividade 
decorrer em 
Cantanhede)  

Biblioteca 
Escolar  

Rede Bibliotecas 
de Cantanhede  
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João Nina (rapper)  
  
Jornalistas  

A definir  
(de acordo 

com as opções 
e 

agendamentos 
da Rede de 

Bibliotecas de 
Cantanhede)  

Representações 
Teatrais  

Alunos do 2.º, 
3º CEB   
Ensino 

Secundário  

Representações teatrais diversas 
selecionadas em função do interesse dos 
docentes de Português do AEGM:   

"Ulisses (30/01/2023); (6.º ano) 
"Auto da Barca do Inferno" (7/02/2023); 
(9.º ano) 

"Farsa de Inês Pereira" (10/02/2023); (10.º 
ano) 

 "Os Maias" (24/02/2023); (11.º ano) 
"Aquilo que os olhos veem ou o 
Adamastor" (2/05/2023); (11.º ano) 

"O príncipe nabo" (5/05/2023) (5.º ano) 

- Proporcionar o contacto dos alunos 
com a representação teatral;  
Favorecer a compreensão de obras / 
textos dramáticos estudados;  
- Motivar para a ida ao teatro.  

Autocarro  
Auditórios em 
Cantanhede  

Biblioteca 
Escolar  

Rede Bibliotecas 
de Cantanhede  

      

Março  

Semana da 
Leitura   

17ª edição  

Comunidade 
escolar (todos os 

ciclos e anos de 
escolaridade) 
Comunidade 
educativa   

A “Semana da leitura” é uma festa onde a 
leitura é celebrada de forma especial, 
através de sessões de leitura em sala de 
aula/ hora do conto e em diversos 
espaços da escola / online, com encontros 
com escritores, … e que visa, também, 
envolver os pais e EEs neste evento 
anual.  

- Estimular o interesse pela leitura;   
- Envolver alunos, pais, encarregados 
de educação, funcionários e 
professores nesta atividade de âmbito 
nacional;  
- Promover a leitura digital (…)  

Computador, 
Internet, 
projetor, 
canais de 

difusão da BE 
e do AEGM  

  
Biblioteca 

Escolar  
Professores  

Alunos  
Encarregados de 

educação  

      

 
*https://www.facebook.com/aegandaramar/posts/pfbid0PyfFiwi4myzz5H8wkL21wr3muAFqFqE61ZBp1HmtNto2jRNGxZU3HgUe5YCL2jj5l 
 
 
 
 
 

10. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 
 

10.1. Contextualização 
 

Consideram-se AEC no 1.º ciclo do ensino básico as atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, 

nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na 
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educação. A oferta das AEC deve ser adaptada ao contexto da escola com o objetivo de atingir o equilíbrio entre os interesses dos alunos, a formação e perfil dos 

profissionais que as asseguram e os recursos materiais e imateriais de cada território. (Portaria n.º 644 – A/2015) 

 
 

10.2. Atividades 
 
 

      AVALIAÇÃO 

Nome da AEC  Responsáveis Horário Destinatários  Objetivos  
Relatório final 

(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
 

Informática 

 
Sociedade 
Columbófila 
Cantanhedense 

 
 

60 min. semanais 

 
 

Alunos do 1.ºciclo 

Desenvolver atitudes críticas, refletidas e responsáveis no uso de tecnologias, 
ambientes e serviços digitais; 
Desenvolver competências de pesquisa e de análise de informação online; 
 Desenvolver capacidade de comunicar de forma adequada, utilizando meios e 
recursos digitais; 

  

 
Música 

 
Sociedade 
Columbófila 
Cantanhedense 

 
60 min. semanais 

 
Alunos do 1.ºciclo 

 
Desenvolver competências vocais, instrumentais, criativas e de experimentação. 

  

 
Expressão 
Corporal e 
Artística 

 
Sociedade 
Columbófila 
Cantanhedense 

 
 

120 min. semanais 

 
Alunos do 1.ºciclo 

Desenvolver as capacidades motoras; 
Promover o desenvolvimento integral do aluno; 
Fomentar o espírito desportivo; 
Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética; 
Desenvolver trabalhos nas áreas do desenho, pintura, técnicas mistas. 

  

 
 

 
 
11. DIVULGAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 
Após aprovação, o Plano Anual de Atividades é divulgado a todos os departamentos. A divulgação à comunidade escolar, será efetuada através da página 

WEB da escola, por ordem cronológica, (indicando data; atividade; local de realização e destinatários). 

 
 
 

12. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 
 

O Plano Anual de Atividades é avaliado de acordo com os instrumentos enunciados em cada uma das atividades. 
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O Coordenador do PAA monitoriza continuamente a operacionalização do mesmo, dando informação, no final de cada período letivo, sobre os resultados 

alcançados, articulando com a monitorização constante no relatório de processos. No final do ano letivo, o Coordenador elabora o relatório e apresenta-o ao 

Conselho Pedagógico e à Direção da Escola para aprovação. 

 


